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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL
45/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT-I-VUIT D’AGOST DE DOS MIL DISSET.

Senyors assistents:

Alcalde: Ferran Bel i Accensi
Tts. d’alcalde: Josep-Felip Monclús i Benet, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Jesús
Viña i Ariño, Anna Algueró i Caballé, Emili Lehmann i Molés, Marià Martínez i Hierro,
i Dolors Queralt i Moreso. 
Secretari accidental: Josep Antoni Chavarria Espuny

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 44/2017
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 44/2017

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar la llicència d'obra major  demanada per construcció de bassa de reg al
polígon 63, parcel.la 172 de Sant Bernabé. 

4.  Aprovar  la llicència  d'obra  major  presentada  per  construcció  d'un  habitatge
unifamiliar aïllat i reforma de piscina al Camí d'Orleans 30 (B).

SERVEIS A LES PERSONES

5.  Renovar  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb  discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2014-00688-5574-J 

6.  Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00986-9745-A 

7.  Concedir  la  targeta  d’aparcament  per  a  persones  amb discapacitat,  modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2017-00985-8436-T 

8. Autoritzar la realització d’una activitat recreativa musical extraordinària a la via
pública de l’av.  de Lleida a l’alçada del  Pont  Roig,  el  dia 2 de setembre,  de les
12:00h a les 13:00h.

9.  Autoritzar  la  realització  d’un  acte  polític  amb  una  activitat  recreativa  musical
extraordinària a la via pública del carrer de S. Gil de Frederic el dia 31 d’agost de
2017 de les 19:30 h fins les 21:00 h.
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10. Autoritzar l’ocupació de la plaça de Barcelona el dia 10 de setembre de 2017
amb motiu de la X Marxa de Torxes per la Independència.

11. Deixar sense efecte la comunicació formulada per la Companyia Santa Teresa
de Jesús de l’activitat de piscina vinculada a l’activitat d’alberg de joventut situat a
l’av. de Santa Teresa de Jesús núm. 16 de la localitat de Jesús. 

SERVEIS CENTRALS

12. Aprovar l’acord relatiu a les bases que han de regir el procés de selecció per a la
constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral, per a la
cobertura de necessitats de personal no permanent, de les categories professionals
de tècnic/a orientador/a i tècnic/a prospector/a, subgrup de classificació professional
A1, a l’Ajuntament de Tortosa

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  29 d’agost de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’Alcalde 

Sr. Ferran Bel i Accensi              Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny
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