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EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL

57/2017

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA VINT DE NOVEMBRE 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 56/2017.
2. Aprovar l’extracte corresponent a la sessió ordinària 56/2017.

SERVEIS AL TERRITORI

3. Aprovar definitivament el projecte d’obra d’enderroc i reconstrucció del pavelló núm. 9
per a Casa de les 3 Cultures, antic balneari del Porcar.

4. Aprovar definitivament el projecte d’obra d’enderroc i urbanització del pati interior de
l’antic balneari del Porcar. 

SERVEIS A LES PERSONES

5. Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 2597/2017, de 14 de novembre, sobre correcció
d’errades en document annex al plec de prescripcions tècniques que ha de regir
l’adjudicació del  contracte del  servei  de transport  adaptat  i  assistit  al  municipi  de
Tortosa mitjançant vehicle autobús (mínim 53 places assegudes transformables en 5
PMR).

6. Donar conformitat al control periòdic ambiental  de l’activitat del dipòsit controlat de
runes que es desenvolupa a la parcel·la 10 del polígon 33 de la partida de Sant
Onofre de Tortosa, a nom de GESTORA TÈCNICA DE TERRES I RUNES, SL.

7. Assabentar-se de la transmissió de la titularitat del restaurant bar situat al carrer de
Ricard Cirera, núm. 1, de Tortosa, amb nom comercial «Mont Caro», i amb núm. de
registre sanitari  43155-11-02-0-6-00004.

8. Autoritzar a Distribuidora Internacional Alimentación, SA, l’ampliació de la zona de
càrrega i descàrrega  al carrer de l’Hospitalet, núm. 9, de Tortosa

9. Autoritzar la transmissió de l’ocupació de la calçada de la via pública enfront del seu
establiment de restaurant bar,  situat al carrer de Ricard Cirera, núm. 1, de Tortosa. 

10. Autoritzar a MANS UNIDES l’ocupació de la plaça de l’Àngel el dia 24 de novembre
de 2017, en motiu de la celebració de la V edició de les 24 hores de Mans Unides.
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11. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2005-00144-3141-A.
12. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2007-00209-7859-A.
13. Renovar la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

conductor, amb núm. 43500-2014-00667-7817-R. 
14. Renovar la targeta  d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2014-00706-7022-L.
15. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-01008-6365-H.
16. Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, modalitat titular

no conductor, amb núm. 43500-2017-01010-1812-H.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L'ORDRE DEL DIA  

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

17. Aprovar les  bases que han de regir  el  procés  de  selecció  per  a  la  constitució  i
funcionament de quatre borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de
necessitats  de  personal  no  permanent,  per  a  la  realització  de  programes  que
desenvolupa  el  centre  de  formació  ocupacional,  subvencionats  pel  Servei
d’Ocupació de Catalunya, de les categories professionals de tècnic/a, orientador/a,
tutor/a i tècnic/a prospector/a, assessor/a i d’acompanyament a la inserció, subgrup
de classificació professional A1 o A2, a l’Ajuntament de Tortosa. 

18. Aprovar les bases  que han de regir el procés de selecció de 5 tècnics en pràctiques
amb motiu de la subvenció sol.licitada al Servei d'Ocupació de Catalunya en base a
l'ORDRE TSF/213/2016 d'1 d'agost.

19. Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert  -i  els  plecs  de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques  corresponent- per a la
realització dels serveis de formació a càrrec de professionals autònoms que inclouen
la preparació, impartició, avaluació i seguiment de les accions formatives que ha de
desenvolupar el Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa segons
la  resolució  de  convocatòria  FOAP  2017,  d’acord  amb  la  RESOLUCIÓ
TSF/1897/2017, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de
les  subvencions  per  a  la  realització  d’accions  de  formació  d’oferta  en  àrees
prioritàries  adreçades  prioritàriament  a  persones  treballadores  desocupades  que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

20. Aprovar  les  bases  que  han  de  regir  el  procés  de  selecció  per  a  la  constitució  i
funcionament  d’una  borsa  de  treball  de  personal  laboral,  per  a  la  cobertura  de
necessitats  de  personal  no  permanent,  de  la  categoria  professional  d’auxiliar
informador/a de turisme, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de
Tortosa.

SERVEIS A LES PERSONES

21. Aprovar l’expedient,  per  a  l’adjudicació,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
anticipada,  del  “contracte  de  serveis  per  desenvolupar  accions  de  formació,
orientació i tutoria al Pla de Transició al Treball de Tortosa durant 2018”.
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22. Aprovar l’expedient,  per  a  l’adjudicació,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació

anticipada, del contracte de serveis “gestió de les activitats de 2018 de les activitats
de lleure i menjadors infantils en períodes de vacances”. 

23. Aprovar  l’expedient,  per  a  l’adjudicació,  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació
anticipada, del contracte de serveis “gestió de les activitats de 2018 del Pla Educatiu
d’Entorn”. 

*-*-*

Tortosa (Terres de l’Ebre),  22 de novembre de 2017 

                 El secretari accidental
Vist i plau  
l’alcalde en funcions

Sr. Josep-Felip Monclús i Benet                    Sr. Josep Antoni Chavarria Espuny   
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