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ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:      17 
Caràcter:  Ordinària 
Data:   24 d’abril de 2019 
 
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 550/2019. Subvencions sol·licitades a una altra administració Diputació 
de Tarragona 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA:  
 
PRIMER: Sol·licitar a la Diputació de Tarragona les subvencions que consten detallades a la part 
expositiva del present acord, d’acord amb el que disposen les Bases específiques reguladores 
de cadascuna de les subvencions convocades pel 2019 corresponents a les línies de foment que 
gestiona la Unitat del Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, de 
l’Àrea del Servei d’Assistència Municipal. 
 
SEGON: Acollir-se a la convocatòria publicada al BOPT núm. 86, de 5 de maig de 2017, dels 
procediments per a la concessió de subvencions durant l’any 2017, corresponents a les línies de 
foment que gestiona la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, 
de l’Àrea dels Serveis d’Assistència al Ciutadà i acceptar el contingut íntegre de les Bases 
específiques reguladores de les subvencions objecte d’aquesta sol·licitud. 
 
TERCER: Prendre el compromís, pel que fa al programa de prevenció local d’incendis forestals, 
de que en cas que sigui atorgat l’ajut corresponent, de consignar el crèdit suficient i adequat al 
pressupost de la Corporació per l’execució de l’obra. 
 
QUART: Que per part de les àrees de Medi Ambient, Secretaria, Esports i serveis a les persones 
s'elabori la documentació necessària que ha d'acompanyar la sol·licitud de subvenció i es 
presentin les corresponents sol·licituds en els termes i amb les condicions establertes a les 
Bases Reguladores per a l'atorgament de les esmentades subvencions. 
 
CINQUÈ: Facultar al Sr. Alcalde- President per la signatura de la documentació escaient. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 525/2017. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitats 
“Venta al detall de roba” 
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Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ----- exerceix l'activitat de venta al detall de 
roba, ubicada a XXXXX d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable 
d’activitat econòmica innòcua, que s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
SEGON. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 
propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
TERCER. L’establiment haurà d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui 
visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat. 
 
QUART. Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
 
SISÈ. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 
 
SETÈ. Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 
queda eximit el titular de l'activitat. 
 
SETÈ. Notificar aquest acord a la part interessada. 
 
                                                             ----------------  
 
Expedient 146/2019. Procediment genèric “celebrar un sopar amb tast de vins i 
productes gastronòmics a la part alta del Castell de Móra d’Ebre” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019. 
La Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, 

 
ACORDA: 
 
PRIMER: Concedir l’autorització al Club Esportiu Olímpic Móra d’Ebre per a disposar de 
l’esplanada del castell de Móra d’Ebre per a realitzar l’activitat extraordinària de celebració d’un 
sopar amb tast de vins i productes gastronòmics el dia 29/06/19, de 20.00 a 24.00 hores. 
La present autorització no dóna dret exclusiu sobre la utilització, i aquesta resta condicionada a 
les possibles necessitats del servei municipal. 
  
SEGON: Notificar a l’organitzador que, amb caràcter previ, ha de dipositar una fiança de 
315,20€, que li serà retornada en el cas què l’esplanada del Castell de Móra d’Ebre i el material 
estiguin en bones condicions. 
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TERCER: El servei de neteja de l’espai utilitzat anirà a càrrec del sol·licitant, havent de quedar 
amb les condicions higienico-sanitàries adients. Tanmateix haurà de disposar dels serveis 
d’higiene (2 cabines sanitàries , segons normativa a l’efecte), de seguretat i/o de control 
d'accés en funció del nombre d’assistents previstos, així com dels dispositius de primers auxilis 
(farmaciola o assistència sanitària, si s’escau). 
 
QUART: Adoptar per part del membres de l’organització les mesures adients per tal de prevenir 
riscos per a la seguretat (al preveure’s la presència de menors d’edat) i prevenir inconvenients 
per a terceres persones. 
 
CINQUÈ: Eximir a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es 
puguin derivar del comportament dels assistents i de l’ús que en faci de les instal·lacions. 
 
SISÈ: Donar trasllat d’aquest acord al Sr. -----, representant del Club Esportiu Olímpic Móra 
d’Ebre, a la regidoria de Festes, a la regidoria de Governació i a la Guàrdia Municipal.  
 
                                                            ----------------  
 
Expedient 523/2019. Declaracions responsables o Comunicacions d’activitat 
“Perruqueria” 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents.  
 
ACORDA:  
 
PRIMER. Donar-se per assabentada de que la Sra. ----- exerceix l'activitat de perruqueria, 
ubicada a XXXXX d’aquest municipi, d’acord amb el tràmit de declaració responsable d’activitat 
econòmica innòcua, que s’estableix a l’article 13.1.a) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
SEGON. La retolació de l'activitat serà sempre, al menys, en català (exceptuant els noms 
propis), d'acord amb el que s'estableix a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
TERCER. L’establiment haurà d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui 
visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat. 
 
QUART. Comunicar a l’interessat que l’activitat haurà de disposar del seu pla d’emergència de 
riscos laborals a nivell intern. 
 
CINQUÈ. Aprovar la liquidació practicada i que es notifica com annex d'aquesta resolució. 
 
SISÈ. Inscriure l'esmentada activitat en el Registre municipal d'activitats. 
 
SETÈ. Aquesta conformitat no exclou ni suposa les autoritzacions d'altres organismes que siguin 
necessàries per raó de l'activitat, emplaçament o altres factors de l'obtenció de les quals no 
queda eximit el titular de l'activitat. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a la part interessada.. 
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                                                              ----------------  
 
Aprovació factures i despeses, exp. Gest. 595/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019. 
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. 595/2019, per import de 42.505,40 €, elaborada per la intervenció 
municipal, la qual s’incorpora com a document annex en aquesta acta. 
 
SEGON.-  Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la seva 
comptabilització als efectes oportuns. 
 
                                                             ----------------  
 
Aprovació de despeses de personal, exp. Gest. 594/2019 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019. 
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 d’abril que ascendeixen, a l’import total de 100.661,46 EUROS, 
 
SEGON.- Consignar aquests pagaments a les partides corresponents del pressupost vigent. 
 
                                                             ----------------  
 
Sol·licituds del personal al servei de la Corporació, exp. gest. 590/19 
Informat i debatut en sessió del Consell de Govern Municipal de data 24 d’abril de 2019, 
La Junta de Govern Local, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió,  
 
ACORDA: 
 
PRIMER:  Accedir  a  les  sol·licituds realitzades. 
 
                                                            ----------------  
 


