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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

48/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA DIVUIT DE SETEMBRE 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 accidental: Manuel Garcia Egea

SECRETARIA

1. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària 47/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 47/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar definitivament la divisió poligonal del subsector 1 del Pla de Millora Parc Nivera
II.

4. Concedir llicència d'obra major demanada per Endesa Distribución Electrica, SLU, per
estesa de línia subterrània de baixa tensió al c/ Séquia, núm. 32, de Jesús.

5. Aprovar  la  certificació  núm. 1  del  projecte  de l’obra “Construcció  complex esportiu
piscines”.

6. Tenir  en  consideració  de  la  comunicació  prèvia  per  la  realització  d’obres  de
preparació,  adequació  i  neteja  d’una  granja  preexistent  presentada  per
Agropecuària Vigilpujol, SL, al polígon 61, parcel·la 84, d’Els Reguers. 

SERVEIS A LES PERSONES

7. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar situat al carrer de
Verges Paulí, núm. 29, de Tortosa.

8. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del bar situat al passeig de Jaume I,
núm. 20, de Tortosa.

9. Assabentar-se  de  la  modificació  substancial  de  l’activitat  d’explotació  avícola  de
producció  d’ous,  pel  cessament  de  la  mateixa,  continuant  activa  l’activitat  de
manipulació  i  classificació  d’ous  que  PROCOBER,  SA,  desenvolupa  a la  partida
Chanca, polígon 91, parcel·la 24, de Vinallop.

10. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular
no conductor, amb núm. 43500-2017-00989-9854-S. 

11. Esmenar l’errada material de l’acord d’aquesta Junta del 5 de setembre de 2017, de
la renovació de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat
titular no conductor, amb núm. 43500-2004-00084-7073-E.
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12. Aixecar la suspensió provisional de la vigència de la llicència municipal de taxi núm.

14, i aprovar la seva incorporació al servei a partir de l’1 d’octubre de 2017, a nom
del seu titular. 

ESPAI PÚBLIC

13. Aprovar la certificació de les obres d’asfaltat de diversos carrers de la ciutat (Ossó, T.
González, Cirera, Ildefons, Pg. Ribera, Seu Urgell).  

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

14. Aprovar una convocatòria de tècnic/a d’acompanyament a jornada completa amb una
durada de 6 mesos per al programa integral per a persones majors de 30 anys en
situació de desocupació de llarga durada amb motiu de la subvenció regulada per
l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

ESPAI PÚBLIC

15. Declarar com a desert l’expedient de contractació del servei de control de qualitat del
servei de neteja d’edificis, escoles públiques i dependències municipals.  

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  18 de setembre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde

Sr. Ferran Bel i Accensi                    Sr. Manuel Garcia Egea   
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