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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      20 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   14 de maig 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. 

 
Adjudicació contracte serveis de l'Escola bressol "La Morera", exp. Gest. 373/2018 

Informat en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig  de 2018, 
La Junta de Govern Local, constituïda com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, per UNANIMITAT 

dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Adjudicar el contracte de serveis de l’Escola Bressol “La Morera”, a FUNDACIÓ PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA consistent la gestió de l’escola Bressol, per un termini d’1 curs, 

prorrogable a un curs més, a comptar des del mes de setembre (inici del curs 2018-2019) per 
l’import de 98.835€ (exempció d’IVA), més les proposicions de gestió, amb subjecció als plecs 

de clàusules administratives i tècniques aprovats, annexant les característiques i avantatges de 
l’oferta de l’adjudicatària. 

 
SEGON. L’import d’aquest contracte es consignarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 

18-323-45390  del pressupost d’ingressos vigent. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord als adjudicataris que hauran procedir a la signatura del 

document de formalització del contracte en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà  de la notificació de l’adjudicació.  

 

En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s’estarà al que disposa l’article 156 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
QUART.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a la 

LCSP,  a la seu electrònica del Ajuntament de Móra d'Ebre i en el Perfil de contractant de 

l'òrgan de contractació. 
 

CINQUÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb el que es disposa a la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 

9/2017, de 8 de novembre. 
---------------- 

 

Contracte serveis càtering Fira del Llibre i Litterarum 
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La regidora Sra. Maria Rodríguez Grau, d’acord amb l’establert a l’article 96 del ROF, abandona 
la sala de sessions mentre es discuteix i es vota l’assumpte. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per MAJORIA dels membres assistents, 

 

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar la despesa per a realitzar el servei de restauració/càtering a la inauguració de 
la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum per un preu de 900€ (IVA inclòs), per a 70 comensals, 

aproximadament. El valor estimat del contracte serà de  818,18€ més un 10%  d’IVA, valor 
total per 900€  segons pressupost presentat pel Sr. ────,  amb  NIF núm. 398XXXXXX, CPV 

55100000-1, amb la incorporació de la factura corresponent. 

 

SEGON: Assumir aquestes despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-338-22609 del 
pressupost vigent. 

 
TERCER: Comunicar aquest acord al departament de Cultura, a Secretaria, a Comptabilitat-
Intervenció i al Sr. ────. 

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

Modificació acord expedient neteja solars per tramesa a BASE Gestió d'Ingressos 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018,  
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Excloure de l’expedient de neteja de solars de l’exercici 2017 per la seua recaptació 
executiva el rebut a nom del Sr. ────, corresponent a la seva participació en la propietat del 

solar ubicat a l’avinguda Pius XII/P. Colomes. 

 
SEGON: Emetre un nou certificat únic de fi de voluntària pel que fa a la liquidació corresponent 

a 2017 de neteja de solars per execució subsidiària. 
  

TERCER: Donar trasllat a BASE Gestió d’ingressos Locals, del nou certificat únic de fi de 
voluntària de l’expedient modificat de neteja de solars, corresponent a l’exercici 2017, per tal de 

que dugui a terme la recaptació executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de la 

relació de titulars detallada a la part expositiva d’aquest acord. 
 

QUART: Procedir a les gestions necessàries per a l’executivitat del present acord 
---------------- 

 

Exp. d'obres núm. 482/18-45. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 

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

ACORDA:  
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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: 

 
 Caldrà aportar fotografies de l’estat actual (abans de la reforma) i de l’estat final de les 

obres un cop acabades.  
 

  -    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. 578/18-52. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 

PRIMER: Atorgar llicència  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:  
 

- Afectacions a façanes, vialitat i al subsòl: 
   

Segons s’indica en documentació presentada les obres no afecten a la calçada. Si 

durant l’execució de les obres, s’hagués d’afectar a la calçada, prèviament es 
comunicarà als serveis tècnics per tal de que es pugui calcular el import de la fiança 

 
- Previ a l’inici de les obres s’aportarà la previsió del nombre de dies d’ocupació de la 

via pública.   

 
- Previ a l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a l’inspector de la via pública (Tel. 

630028324) amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. 
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- No es podrà iniciar l’obertura de la via pública fins que no quedi acreditat de 
manera fefaent la disponibilitat dels materials que s’han d’emprar en la reposició de 

la mateixa.  
 

- Caldrà preveure una coordinació entre la empresa executant de les obres i la 

Policia local per tal de que les afeccions al transit viari siguin compatibles amb el 
desenvolupament de l’activitat ordinària. 

 
- En les canalitzacions en calçada s’haurà de deixar com a mínim un carril de 

circulació alternativa.  
 

- Caldrà que el sol·licitant disposi en tots aquells traçats que afectin el subsòl de 

plànols d’instal·lacions existents de les diferents Companyies:  SOREA, TELEFONICA, 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, POSSIBLES SERVITUTS ETC.  Caldrà haver obtingut 

l’informe favorable de la distribuïdora de Gas Natural, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 8 de la ITC-ICG-01 del Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de 

Combustibles Gasosos, aprovat segons el RD 919/2006, de 28 de juliol, i en vigor a 

tots els efectes des del dia 4 de març de 2007.  
 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de 
les instal·lacions existents, efectuant cales i treballs manuals quan calgui. 

 
- El termini màxim per al tancament de la rasa serà d’una setmana des de l’inici dels 

treballs d’obertura. 

 
 

- 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. 
 

- Serà obligació del contractista la neteja posterior de la zona afectada per tal 
d’evitar l’imposició de sancions. 

 

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

TERCER:  Aquesta llicència caducarà i restarà sense efectes, amb la pèrdua conseqüent dels 
drets a indemnització i a la devolució de taxes, quan les obres no es  comencin dins el termini 

d'un any a comptar de la data de notificació d’aquest acord,  o no s'acabin en el termini indicat.  
 

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

resolució.  
 

 
Aquesta autorització no exclou ni suposa la 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. 480/18-44. 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig 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: 
 

 Caldrà aportar fotografies de l’estat actual (abans de la reforma) i de l’estat final de les 

obres un cop acabades.  
 

  -    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. 682/18-61. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Atorgar llicència  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: 
 

FIANÇA PER REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Donat que s’afecta paviment de camí públic (reg asfàltic) caldrà una correcta reposició dels 

diferents paviments afectats.  

Les condicions de reposició del paviment seran: 

Calçada:   
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Aglomerat asfàltic en calent: 

Caldrà pavimentar de nou tota l’amplada de la calçada dins del tram afectat. 

(segons el tipus d’intervenció s’ha de considerar tot l’ample del camí) 

AMPLADA CALÇADA  03,25ml  

- Creuament transversal  03,25 ml x 4,00m.ample= 13,00m² 

SUPERFÍCIE TOTAL  13,00m² 

  Els treballs de reposició consistiran en: 

- tall amb disc mecànic del paviment a substituir amb traçat rectilini per 

formació de junta 

- fresat de la capa actual a tota l’amplada afectant (13,00m2 aprox.) i  
transport de runes a abocador (en aquest cas es reutilitzen) 

- paviment d’aglomerat (5 cm de gruix) inclòs reg previ d’emulsió asfàltica  
(diàmetre àrid 10mm) 

- reposició de tapes que es puguin veure afectades 

  Cost estimat unitari de l’actuació 70,00€/m2 de calçada 

    

Condicionants per l’execució de la rasa: 

- A que s’executi l’obra amb la cura necessària i que s’efectuï una correcta reposició 

de paviment. 

- Si existissin prismes o creuaments de companyies subministradores, es comunicarà 

la seva existència i se seguiran en tot moment les prescripcions de dites 

companyies que es facilitaran al sol·licitant. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 

companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, TELEFÒNICA, FECSA I 
SOREA.  

- Les condicions de regulació de transit i fins i tot possibles tallades de circulació es 
tractaran amb la Policia Local amb l’antelació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

suficient. 

 

 Càlcul de fiança per reposició de paviments 

 

Reposició camins rurals 13,00m² x 
70,00€/m² 

910,00€ 

TOTAL 910,00€ 

 

NOVÈ: OBSERVACIONS. 

- Manca presentar la memòria descriptiva de la intervenció. 

- Si es donés el cas, ja que en la instància no s’indica: qualsevol tipus d’ocupació de via 

pública (ja sigui per RUNES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES i altres 
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instal·lacions anàlogues, etc.) ha d’ajustar-se i donar compliment a l’ordenança fiscal 
núm. 14.  

- Donat que les obres afecten a un camí rural, caldrà dipositar la fiança de reposició de 
paviments per respondre de la correcta reposició dels diferents paviments afectats. 

- El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques o millors del que es va 

construir en el seu dia. 

- Serà per compte del contractista contactar i coordinar les actuacions amb les 

companyies dels serveis afectats del tram, GAS NATURAL, FECSA I SOREA.  

- Se seguiran en tot moment les prescripcions de les companyies subministradores que es 

facilitaran al sol·licitant. 

- Els treballs s’executaran amb la cura necessària per tal de garantir la seguretat de les 

instal·lacions existents, efectuant cates i treballs manuals quan calgui. 

- Les incidències sobre el trànsit es resoldran per part del sol·licitant comunicant les 
necessitats i incidències a la policia local amb avís amb temps suficient. 

- Les obres quedaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 

 -    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.  

 
-    L’import de la fiança per tal de garantir la correcta reposició del ferm ascendeix 910 Euros. 

 
SEGON: Aquesta  llicència 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 la sol·licitud de llicència 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 autorització no exclou ni suposa la 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.  
---------------- 

 
Sol·licitud devolució fiança CIUDADANOS, exp. Gest. 644/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER: Autoritzar la devolució a CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA de la fiança de 
50,00 € dipositada 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.  



 
 

Pça. de Baix, 1 
43740 Móra d’Ebre        

 

Cif núm. P 4309400 B       
 

 

   Secretaria 

 

  

 

 
Tel.  977 40 00 12        

Fax 977 40 09 55       
e-mail  ajuntament@,moradebre.cat 

http://www.moradebre.cat 

8 

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

de Comerç i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
---------------- 

 

Aprovació despeses i factures 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig 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. 787/2018, per import de 4.533,35 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

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

10.000,00 €. 

 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 

comptabilització als efectes oportuns. 
---------------- 

 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig 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. 
---------------- 

 
Inici expedient Piscines descobertes Temporada 2018 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar l’expedient d’inici de funcionament de les piscines descobertes per l’estiu 
2018. 

 

SEGON.- Procedir a la contractació dels serveis i subministraments que siguin necessaris per 
l’obertura d’aquesta instal·lació.  

 
TERCER.- Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.340.22799 del 

pressupost per a l’exercici 2018. 

 
QUART.- Habilitar al Sr. Alcalde per la signatura de la documentació que sigui escaient.  

 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les parts interessades. 
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---------------- 
 

Sol·licitud subvenció AMPA Escola Municipal de Música i Dansa exp. 782/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents,  

 
ACORDA: 

 
PRIMER: Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 500,00 EUROS a l’AMPA de l’Escola de 

l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, per tal de fer front a les despeses de 
l’entitat. 

 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (03), 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. 

 
QUART: Donar trasllat d’aquest acord al regidor d’Educació, al Departament de Tresoreria-

Intervenció i a l’AMPA de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre 
---------------- 

 
Sol·licitud teatre associació excursionista la Picossa, exp. Gest. núm. 784/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018 

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

ACORDA:  
 

PRIMER: Concedir l’autorització a l'Agrupació Excursionista La Picossa per a fer ús de La 

Llanterna teatre Municipal per la realització de l’activitat d'una Reunió de la 4a Regió de 
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. 

 
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 

les possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a l'Agrupació Excursionista La Picossa del pagament de la fiança i del pagament 

de les taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta d’una 
associació que compleix els requisits d’exempció pel pagament de les taxes mencionades. 

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

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i al Sr./Sra. ──── com a representant de  

l'Agrupació Excursionista La Picossa. 
                                                            ----------------  

 
Sol·licitud teatre Club de Bàsquet, exp. Gest. Núm. 785/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de juny de 2018 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents  a la sessió,  

 

ACORDA:  
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PRIMER: Concedir l’autorització a Club de Basquet Móra d'Ebre per a fer ús de La Llanterna 

teatre Municipal per la realització de l’activitat del sopar final de temporada. La present 
autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a les 

possibles necessitats del servei municipal. 

 
SEGON: Eximir a Club de Basquet Móra d'Ebre del pagament de la fiança i del pagament de les 

taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, del pagament de la fiança i del pagament 
de les taxes d’utilització de La Llanterna Teatre Municipal, degut a què es tracta d’una 

associació que compleix els requisits d’exempció pel pagament de les taxes mencionades. 
 

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

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de les dependències desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord a la regidoria de Cultura, i Club de Basquet Móra d'Ebre 

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

Sol·licitud subvenció econòmica Assoc. Ball en línia enganxats al country, exp. Gest. 

núm. 774/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar una subvenció econòmica de 400 EUROS a l’Associació de Ball en línia 

Enganxats al Country & LD de Móra d’Ebre. 
 

SEGON: Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23-330-48900 (14), 
Subvencions Culturals – Ball en Línia, del pressupost de l’exercici 2018. 

 

TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Tresoreria-Intervenció, a la regidoria 
de Cultura i a la Sra. ────, secretària de l’Associació de Ball en línia Enganxats al Country & 

LD de Móra d’Ebre. 

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

Sol·licitud ocupació espai municipal exp. 789/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 14 de maig de 2018 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER: Concedir l’autorització al Sr. ────, en representació d’ESCODA AGENCIA 

D’ASSEGURANCES EBRE SL, per a fer ús d’un espai a la zona del pàrking de la bòvila, per la 

realització de l’activitat esmentada en la part expositiva, seguint les indicacions del servei de la 
policia local. 

 

La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 
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SEGON: Comunicar el Sr. ────, que amb caràcter previ  haurà de dipositar una fiança per 

import de 50,00 € per tal de garantir la correcta utilització de l’espai. 

 

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

 
QUART: Que el sol·licitant, assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de 

l’ús que 

 
CINQUÈ: Donar trasllat al servei de la policia local per tal de realitzar les tasques de control 

d’inici i finalització de l’activitat, així com de l’estat de l’espai utilitzat desprès de la mateixa, i 
comunicar aquest acord al Sr. ────. 

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

 
 

 


