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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 
Identificació de la sessió  

 
Núm.:      16 

Caràcter:  Ordinària 

Data:   16 d'abril de 2018 
 
Durant la sessió de la junta de govern local, es van acordar els següents punts: 
 
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
APROVADA PER UNANIMITAT pels membres assistents a la sessió de  la Junta de Govern Local. 

 

Contractació d'obres per l'arranjament de Camí Campassos, Fase II, (subvenció 
CCRE anualitat 2017) 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER:  Dur a terme les obres de l’actuació anomenada “Manteniment i millora del camí del 
Campassos  (fase II)” mitjançant el procediment del contracte menor, CPV 45233253-7, 

mitjançant el procediment del contracte menor, a l’empresa González Insa, S.L., amb NIF 

B43427046, per un import total de contracta de 8.140,50 € més IVA, amb preu total de 
contracta de 9.850,00 €. 

 
SEGON. Aprovar la despesa per import de 9.850,00 €  amb càrrec a la partida 07-454-21000 del 

vigent pressupost per l’exercici 2018. 
 

TERCER: Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el 

pagament. 
 

QUART:  Habilitar al Sr. Alcalde-President per la signatura de la documentació adient. 
---------------- 

 

Nomenament procuradors 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 

ACORDA:  

 
PRIMER.- Nomenar la Sra. ─────, Procuradora dels Tribunals del Col·legi de Procuradors de 

Tarragona, que ja disposa de poders a l’efecte, perquè representi l’Ajuntament de Móra d’Ebre 

en tots els recursos contenciosos administratius que l’Ajuntament de Móra d’Ebre té en marxa 
en els Jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en substitució de la Sra. ────.  

 

SEGON.- Comunicar el present acord a les dues Procuradores afectades, i al lletrat Sr. ────. 

---------------- 
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Exp. d'obres núm. 599/18-53. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 
anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 

aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  

 
 

SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

 
TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 

a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 
anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 

resolució.  
 

Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  

---------------- 
 

Exp. d'obres núm. 542/17-50. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Donar la conformitat a la comunicació presentada  per a dur a terme les obres 

anomenades a l'encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s'annexen a 
aquesta resolució i, en el seu cas, les particulars que s’estableixen: 

 

OBSERVACIONS: 
 

Cal aportar fotografies de l’estat actual de l’àmbit de la zona a pavimentar 
 

-    L’import de la fiança ascendeix a 150,00 EUROS,  en aplicació del Decret 89/2010 de 29 de 

juny      pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i 
l’ordenança municipal de gestió de residus i runes.  
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SEGON: Aquesta  conformitat s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  
 

TERCER:  Comunicar als interessats que quan les obres no es comencin dins el termini d'un any 
a comptar de la data de presentació de comunicació prèvia o no s'acabin en el termini de tres 

anys, aquesta  s’entendrà caducada i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 

drets a indemnització i a devolució de taxes,  
 

QUART:  Aprovar la liquidació provisional practicada, i que es notifica com annex d’aquesta 
resolució.  

 
Aquesta  conformitat no exclou ni suposa l’autorització d'altres organismes que siguin 

necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o d'altres factors, de l'obtenció de les quals no 

queda eximit l'autoritzat.  
---------------- 

 
Aprovació de despeses i factures 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA:  
  

PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 
incloses a l’exp. Gest. 633/2018, per import de 16.226,43 €, elaborada per la intervenció 

municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

 
SEGON.-  Aprovar la relació de despeses de personal esmentada en la part expositiva, per 

import de 982,52 €, així com el seu pagament. 
 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 

1.322,32 €. 
 

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 

---------------- 

 
Repartiment Fons social 2017, exp. Gest. 109 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 
La  Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Aprovar la proposta de repartiment dels ajuts del fons social 2017, realitzada per la 
comissió paritària, que ascendeix a l'import de 6.130,69 EUROS.  

 
SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a la partida 04-221-16400 del pressupost vigent. El 

pagament s’haurà de realitzar abans del 30 d’abril de 2018. 

 
TERCER: Donar trasllat a la tresoreria, i comunicar aquest acord als representants del personal.  

---------------- 
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Sol·licitud del personal al servei de la Corporació. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 
Vistes les sol·licituds de permisos i vacances del personal al servei de la Corporació 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

---------------- 
 

Sol·licitud Centre Cívic assoc. Salvem TV3, exp. Gest. 632/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Concedir l’autorització a la sra. ────  per a disposar del Centre Cívic La Magdalena, 

per a realitzar una reunió informativa i de cerca de voluntaris. La present autorització no dóna 

dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les possibles necessitats del 

servei municipal. 
 

SEGON: D’acord amb l’esmentat en la part expositiva, eximir l’entitat Salvem TV3 del pagament 
de les taxes per la utilització de sales. Prèvia la utilització de la sala caldrà realitzar el dipòsit de 

la fiança per import de 50,00 €, per a garantir el correcte ús de les instal·lacions, la qual serà 

retornada d’acord amb l’informe favorable del servei de la Policia Local. 
 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local, per tal de realitzar les tasques de 
control de l’estat de la Sala, a la Regidoria d’Acció Social, i a la sra. ────, com a representant 

de l’entitat Salvem Tv3 de la Ribera d’Ebre. 

---------------- 
 

Sol·licitud subvenció i material per a la IX cursa Camí de Sirga 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir el material sol·licitat a la part expositiva I aprovar la concessió d’un ajut 

econòmic de 800,00 € a l’ Associació Esportiva Picossa Trail, per tal de fer front a les despeses 

d’organització de la 9ª edició de la cursa “Camí de Sirga”. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 17-341-48900 (17), 
del pressupost de l’exercici 2018. 

 

TERCER: D’acord amb el que disposa la legislació aplicable, caldrà que aportin la documentació 
justificativa de les despeses realitzades objecte d’ajut. 
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QUART:: Informar a l’Associació Esportiva Picossa Trail que abans de l’inici de la 9ª edició de la 
cursa “Camí de Sirga”, haurà de disposar de tota la documentació i autoritzacions que sigui 

necessàries per aquest tipus d’activitats. Tanmateix haurà d’aportar una còpia de la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que preveu la Llei de l’Esport i el Decret 

58/2010, de 4 de maig. L’obligació de contractar la pòlissa d’assegurança d’accidents personals 

només serà exigible en el cas que no tinguin llicencia esportiva, prevista en l’article 23.3 del 
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l’esport. 

 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la regidoria d'Esports, a la regidoria d’Obres i Serveis, al 

departament de Tresoreria-Intervenció, al tècnic de Cultura, a la Guàrdia Municipal i a 
l’Associació Esportiva Picossa Trail. 

---------------- 

 
Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones amb disminució, exp. Gest. 636/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 16 d’abril de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir la petició per ser beneficiari  de la targeta d’aparcament  individual per a 
persones amb disminució, amb la modalitat de targeta de titular  conductor. 

 
SEGON: Expedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, i trametre 

una còpia de  la normativa de la Unió Europea aplicable a l’efecte, 

 
TERCER: Donar trasllat al Consell per a l’accessibilitat (ICASS) i comunicar d’aquest acord a la  
Sra. ────. 

---------------- 
 

Signatura conveni per creació d'una Comissió impulsora del Servei Comunitari 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA, 

 
PRIMER: Aprovar en tots els aspectes la proposta de conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Móra d’Ebre en relació amb el 

projecte de Servei Comunitari per la creació d’una comissió impulsora, que tot seguit es 
transcriu: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA. 

 
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
El senyor Martí Barberà i Montserrat, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d'Ensenyament, nomenat pel Decret 131/2017, d’1 d’agost, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
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PER L’AJUNTAMENT . 
l’Il·lustríssim Joan Piñol i Mora, alcalde de Móra d’Ebre, amb NIF 39.867.547-Z, fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
EXPOSEN 

Que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el compromís cívic i 
impulsa el Projecte de Servei comunitari per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per 
desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i 
comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Móra d’Ebre volen afavorir la implementació del 
projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, reconeixent-se mútua 
capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 
 
Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre per promoure el desenvolupament de projectes  de Servei comunitari  en el municipi. 
Aquests projectes seran avaluats pel consell escolar del centre, i la participació dels alumnes haurà de ser 
autoritzada pels seus pares, mares o tutors. 
 
Segona. Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Servei comunitari en el municipi es crearà un Comissió Impulsora 
de Servei comunitari. Aquesta Comissió serà presidida pel director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la 
persona en qui delegui,  i actuarà com a vicepresident/a el/la l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 
 
La composició de la Comissió Impulsora de Servei comunitari quedarà concretada a la primera reunió, sense 
perjudici de la seva posterior modificació. La Comissió Impulsora estarà formada pels diferents agents de la 
comunitat educativa que interactuen i reflexionen sobre el Servei comunitari per diagnosticar necessitats 
específiques del territori, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.  
 
Cada localitat, a partir de la seva realitat, haurà d’adequar l’estructura organitzativa a les seves necessitats i 
aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori.  
 
Tercera. Les funcions d’aquesta Comissió Impulsora són les següents: 
 
- Analitzar les necessitats del municipi per tal de poder proposar la tipologia de Serveis comunitaris més adients. 
- Difondre el projecte de Servei comunitari a les entitats del territori. 
- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i les entitats participants per tal d’obtenir el màxim 

d’efectivitat en les actuacions. 
- Promoure la participació dels centres educatius i entitats en la formació de Servei comunitari que organitzin els 

Serveis educatius. 
- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 
- Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 
Quarta.  Per a la valoració i seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre establiran a través de la Comissió Impulsora els mecanismes de seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants que estimin més oportuns. Aquest 
mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es pugin plantejar. 
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Cinquena. Totes les parts faran constar la col·laboració del Departament d'Ensenyament i l’ Ajuntament de Móra 
d’Ebre en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol 
mitjà de divulgació. 
 
Sisena. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal, així com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix es respectarà tot allò establert a la Llei orgànica 1/1982 del 5 de 
maig de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  
La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per al Departament d'Ensenyament ni per a l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre. 
 
Setena. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2020. Podrà 
prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys, si així ho acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un 
mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència. 
 
Vuitena. Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes per la legislació vigent. 
d) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per complir en un 
determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres 
parts signants. 
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, la part que el va dirigir 
notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i es considerarà resolt el conveni. La resolució 
del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació. 
 
Novena. L’Ajuntament ha de Móra d’Ebre haurà de garantir que es compleix la normativa vigent en matèria de 
protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
 
Desena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. En cas que no s’arribi a cap acord, podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa. 
 
I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest conveni,  

 
SEGON: Habilitar el Sr. Alcalde per la signatura de  la documentació adient per fer efectiu 

aquest acord.  
 

TERCER: Procedir a les gestions necessàries per a l’execució d’aquest acord.   
 

QUART: Notificar aquest acord a la regidoria d’Acció Social i a la Direcció General d’Atenció a la 
Família i a la Comunitat Educativa. 

---------------- 
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Inici expedient convocatòria ajuts per l'adquisició de llibres de text per l'alumnat de 

Móra d'Ebre. Curs 2018/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Incoar l’expedient per a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a 

la concessió d’ajudes d’estudi, de caràcter individual, per a l’adquisició de llibres escolars (Curs 
2018-2019)   

  

SEGON.- Que la Secretaria Intervenció emeti, en el termini de déu dies hàbils des de la seva 
notificació, l’informe jurídic i d’intervenció sobre el procediment a seguir i sobre el text 

d’aprovació de les bases que es proposen. 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord a les parts interessades. 

---------------- 
 

Sol·licitud parada Diada de Sant Jordi, Quintos'00, exp. Gest. 610/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d'abril de 2018 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  
 

ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització als Quintos del 2000 per a muntar una parada a la plaça de Dalt 

amb motiu de la Diada de Sant Jordi, així com de disposar de carpa, taula i cadires. 
 

SEGON: Eximir als Quintos del 2000 del pagament de la fiança  

 
TERCER: Donar trasllat al coordinador del Teatre per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, i comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. 
────  com a representant dels Quintos del 2000. 

                                                             ----------------  

 
Atorgament dret funerari i expedició títol nínxol 789CN, exp. Gest. 647/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data  16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels  membres assistents a la sessió,  
 

ACORDA: 
 

PRIMER: Atorgar la concessió del dret real d’ús privatiu del nínxol núm. 789CN per un període 
50 anys a la Sra.  ────  com a titular del dret. 

 

SEGON: Donar trasllat a l’encarregada de l’àrea de cementiri, a BASE Gestió  i comunicar aquest 
acord al  Sra. ────  com a titular del dret. 

                                                             ----------------  
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Sol·licitud de Ciudadanos per instal·lar carpa informativa al mercat el 04/05/18 Exp. 

644/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 16 d’abril de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA l’autorització per ocupar la via 

pública a l’entrada del mercat municipal amb una carpa informativa el dia 04/05/18, de 10.00 a 
14.00 h.  

 

La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Encarregar al responsable del mercat les actuacions necessàries per tal de disposar 

d’un espai adient en la data indicada en el punt primer. 

 
TERCER: Notificar que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 50,00 €, que li serà 

retornada en el cas que l’espai públic estigui en bones condicions.  
 

QUART: El servei de neteja de l’espai utilitzat, anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higiènic-sanitàries adients. 

 

CINQUÈ: Que el sol·licitant, assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i 
de l’ús que en faci de l’espai públic. 

 
SISÈ: Comunicar aquest acord a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, a la regidoria de 

Comerç i a l’empresa Ibernatural, SL. 

                                                             ----------------  


