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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 

Identificació de la sessió  
 

Núm.:      48 

Caràcter:  Ordinària 
Data:   26 de novembre 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. 

 
Expedient contractació, aprovació memòria, Plecs administratius particulars i de 

prescripcions tècniques, contracte d'obres, simplificat i sumari, Videocàmeres 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 

La Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, per UNANIMITAT dels membres 

assistents a la sessió, 
  

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari 
pel subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres fixes de seguretat ciutadana i de 

vídeo vigilància de trànsit amb lectura de matrícules de vehicles per renting, convocant la seva 

licitació. 
  

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent pel subministrament, instal·lació de les càmeres i 
manteniment pel sistema de renting per un període de 48 mesos amb una quota màxima 

mensual de 370,00 € és a dir 17.760 € (IVA a part) per tota la vigència. Total 21.489,60 euros 
iva inclòs (21%). 

 

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques 
que regiran el contracte. 

  
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en 

l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 

contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible 

aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. 

  
SISÈ.- Designar a la unitat tècnica, formada pel Sr. ────,  i a la Junta de Govern Local com a 

òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes. 

 
SETÈ.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les 

proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 
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VUITÈ.- Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà en 
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat compleix 

amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a l'adjudicació del contracte. 
                                                              ----------------  

 

Exp. Anomalies cambra bombes Piscines Municipals Descobertes 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 
 

PRIMER.- Instar a l’Institut Català del Sòl per tal que facin les gestions adients per a exigir al 

contractista de les obres, Voracys, SL que respongui dels danys materials a la cambra de 
bombes de la piscina, descrits en la part expositiva del present acord, per vicis o defectes dels 

elements constructius o de les instal·lacions, a l’empara del que disposen els articles 17.1.b) i 
3.1.c) de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 

 

SEGON.- Notificar el present acord a l’Institut Català del Sòl, juntament amb l’informe emès pels 
Serveis Tècnics, de data 6 de novembre de 2018.  

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

Sol·licitud d'ampliació d'ocupació terrassa bar. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 

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

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada i conseqüentment denegar l’autorització per a la 

instal·lació de dues jardineres de 40 x 40 cm. de base a la terrassa de bar de l’establiment 

LIBERTY, del carrer Isabel núm. 7. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord al senyor ──── i als departaments d’Urbanisme i Policia 

Local. 
                                                            ----------------  

 

Exp. d'obres núm. 1594/18-149. 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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: 

Donat que es tracta d’un habitatge unifamiliar adossat, si aquest formés part d’una promoció en 

règim de divisió horitzontal, INFORMAR que qualsevol intervenció que impliqui els elements 
comuns de la propietat del règim de divisió horitzontal: cal informar degudament de la futura 
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possible intervenció a la resta de propietaris així com obtenir el consentiment unànime de tots 
ells. 

    -    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. 1605/18-151 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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.  

                                                            ----------------  
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Exp. d'obres núm. 1613/18-153 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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. 1251/18-122 Església Evangèlica de Filadèlfia 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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, d’acord 
amb el projecte presentat i tenint en compte les condicions imposades en la llicència d’obertura 

i ús del centre de culte, i 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 €,  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  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 
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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.  

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

Exp. d'obres núm. 1611/18-152. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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. 1252/18-14 Església Evangèlica de Filadèlfia 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 

 

PRIMER: Concedir llicència municipal d’obertura i ús d’un centre de culte al carrer Móra la Nova, 
núm. 10,  d’acord amb la sol·licitud i el projecte tècnic presentat i amb subjecció a les  

condicions,  mesures preventives, de control i de garantia que s’estableixen.  
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SEGON: L’eficàcia de la llicència d’obertura i ús del centre de culte del carrer Móra la Nova, 
núm. 10 resta condicionada a l’atorgament de la llicència urbanística, que es tramita 

simultàniament mitjançant l’expedient d’obra núm. 1251/2018-122.  
 

TERCER:   Comunicar als interessats que NO es podrà iniciar  l’exercici de l’activitat fins que no 

es  compleixi el següent:    
 

a)  Presentar la següent documentació: 
  

-  Certificat final d’obra 
- Certificat  tècnic que acrediti que les instal·lacions s’adeqüen  al projecte presentat   i  en 

especial pel que fa al compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi i compliment 

de les mesures d’aïllament acústic.         
   

b) Disposar de l’acta d’inspecció favorable, resultant  de l’actuació d’inspecció efectuada per 
part del personal inspector d’aquest Ajuntament, amb la finalitat de comprovar que es 

compleixen les condicions tècniques i materials mínimes exigides pel Decret  94/2010, de 20 de 

juliol. 
 

QUART:  Aprovar la liquidació de taxes que s’adjunta com a annex a aquesta resolució. 
 

CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord  a la Direcció General d’Afers Religiosos,  d’acord amb 
l’establert a l’art. 29.5 del Decret esmentat  i a tots els interessats. 

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

 
Aprovació despeses del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1685/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal en data 26 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de personal corresponents al pagament de les 
nomines  del mes de novembre  que ascendeixen,  a l’import total  de 96.935,34 EUROS,  

 

SEGON.- Aprovar  la relació de despeses corresponents al pagament de les assistències dels 
regidors a les sessions del Consell de Govern Municipal corresponents als dies 25-10, 29-10, 5-

11, 12-11,19-11  i la assistència al Ple del 25-10 que ascendeixen a l’import brut total de 
8.950,00 EUROS 

 
TERCER.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 

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

 
Aprovació despeses i factures, exp. Gest. 1677/18 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018. 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
  

PRIMER.- Aixecar les objeccions formulades per la intervenció i continuar la tramitació de 
l’expedient i procedir al pagament.   
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) i el pagament de les despeses 

incloses a l’exp. Gest. 1677/2018, per import de 13.979,19 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 

 

TERCER.-  Aprovar la relació d’altres despeses esmentada en la part expositiva, per import de 
1.031,61 €. 

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

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

 

Sol·licitud del personal al servei de la Corporació, exp. Gest. 1685 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 

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

ACORDA: 

 
PRIMER.-  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 

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

Sol·licitud subvenció Club Slot Móra d'Ebre, exp. Gest. 1333/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 

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

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut econòmic de 700,00 EUROS al Club Slot Móra d’Ebre, 

per tal de fer front a les despeses de l’entitat. 

 
SEGON.- Assumir la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària Subvenció Esportiva Club 

Slot 17-341-48900, 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 Club Slot Móra d’Ebre, a la Sra. Maria Rodríguez, com 
a regidora d’Esports, i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 

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

Sol·licitud de l'AMPA de l'Escola Lluis Viñas per realitzar activitat esportiva al pati de 

l'escola el 06/04/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  
 

ACORDA:  

 
PRIMER.- Autoritzar a l’ l’AMPA de l’Escola Lluis Viñas per ocupar el pati de l’Escola Lluis Viñas el 

dissabte, 06/04/19, durant el matí, per organitzar la 3ª tirada de bitlles catalanes comarcal de 
la Ribera d’Ebre. 
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’AMPA de l’Escola 

Lluis Viñas, i a la Guàrdia Municipal. 

 
La present autorització no exclou ni suposa les 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. Així mateix, resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
                                                             ----------------  

 
Sol·licitud de l'Associació Barreres Fora per celebrar jornada el 01/12/18, exp. Gest. 

1668/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord. 

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Barreres Fora, a la Regidoria d’Obres i 
Serveis i a la Guàrdia Municipal. 

 
La present autorització no exclou ni suposa les 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. Així mateix, resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 
                                                             ----------------  

 
Incoació expedient sancionador graffitis espais públics. 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, com a òrgan sancionador, per UNANIMITAT dels membres assistents 

a la sessió, 

 
ACORDA: 

 
PRIMER.- Iniciar un expedient sancionador abreujat per presumpta infracció “Realitzar grafits o 

pintades sense autorització i embrutar edificis públics o privats” al senyor ────, per 

determinar les presumptes responsabilitats susceptibles de sanció de l'Ordenança de 

Convivència Ciutadana  d’ús d’espais públics de Móra d’Ebre, determinant el caràcter abreujat 
del Procediment Sancionador aplicable en la condició de persona responsable de l’acció 

esmentada als antecedents. 
 

SEGON.- Contra el nomenament de l’Instructor i del secretari, que podran abstenir-se 
d’intervenir en el mateix, podran ser recusats pels interessats, per les causes, i en la forma que 

determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic 

del sector públic. 
 

TERCER.- D’acord amb l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat, el presumpte 

responsable pot reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat. En aquest cas, l’instructor 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c84377&producto_inicial=P&anchor=ART.28
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c84377&producto_inicial=P&anchor=ART.29
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c94d04&producto_inicial=P&anchor=ART.11
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elevarà l’expedient a l’òrgan competent per resoldre, sense perjudici que pugui continuar la 
seva tramitació si hi ha indicis raonables de frau o encobriment d’altres persones o entitats. 

  
QUART.- Comunicar a l’Instructor i al Secretari el seu nomenament, donant-los trasllat de tota 

la documentació que obra en l’expedient, per tal que l’Instructor, a la vista de les actuacions 

practicades, formuli proposta de resolució, que juntament amb el present acord d’iniciació es 
notificarà als interessats, concedint-los un termini de deu dies per tal que puguin proposar 

prova i al·legar allò que considerin convenient en defensa dels seus drets i interessos.  
 

CINQUÈ.- Comunicar a l’interessat que contra el present acord per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

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

 
Sol·licitud parada IES Julio Antonio davant del mercat municipal, exp. Gest. 1648 

Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  

 

ACORDA:  
 

PRIMER.- Concedir a l’IES Julio Antonio l’autorització per ocupar la via pública a l’entrada del 
mercat municipal amb una parada el dia 21/12/18, de 9.00 a 14.00 h, seguint les indicacions 

del servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 
 

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

les possibles necessitats del servei municipal. 
 

SEGON.- 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.  

 

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

 
QUART.- El sol·licitant assumirà  les responsabilitats que es puguin derivar de l’activitat i de l’ús 

que en faci de l’espai públic. 

 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Sra. ────, en representació de l’IES Julio Antonio, a la 

regidoria de Comerç i a la Guàrdia Municipal. 

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

Sol·licitud Unió de Botiguers per a la Campanya de Nadal, exp. Gest. 1672/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre de 2018. 

La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres que la integren,  

 
ACORDA:  

 
PRIMER.- Autoritzar les peticions descrites a la part expositiva del present acord. 

 



 
 

Plaça 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 

10 

SEGON.- Caldrà presentar un calendari amb les activitats, horaris i ubicacions previstes per als 
actes de dinamització previstos a la via pública per als dies 7, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 de 

desembre. 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la  Sra. ────, en representació de la Unió de 

Botiguers de Móra d’Ebre, a la Regidoria de Comerç, i a la Guàrdia Municipal. 

 
La present autorització no exclou ni suposa les 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. Així mateix, resta condicionada a les possibles necessitats del servei municipal. 

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

Sol·licitud de Ciudadanos per instal·lar una carpa informativa davant del Casal de 

Jubilats el 01/12/18. Exp. Gest 1670/18 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 26 de novembre 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’Avinguda Comarques Catalanes, davant del Casal de Jubilats, amb una carpa 
informativa el dia 01/12/18, 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: Disposar d’un espai adient en la data indicada en el punt primer, seguint les indicacions 

del servei de la Guàrdia Municipal per a la seva ubicació. 
 

TERCER: Notificar que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 50,00 €, que 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 higiènico-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 la Sra. ────, en representació de Ciudadanos Partido de la 

Ciudadania, a la regidoria de Governació, al departament de Tresoreria-Intervenció i a la 

Guàrdia Municipal. 
                                                             ----------------  

 


