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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local núm. 4/2020 de data 27/01/2020 

Ens: Ajuntament de Móra la Nova 

Òrgan: Junta de govern 

Caràcter: Ordinària 

President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira 

Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado 

Dia: 27 de gener de 2020 

Hora d'inici: 18:30 

Hora de finalització: 19:10 

Lloc: Sala de Juntes i Comissions 
 

Assistents: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

 
PRÈVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA INCLUSIÓ DEL PUNT 5 DE L'ORDRE DEL 

DIA ES PASSA A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ. 

 

 
ACORDS 

 
Secretaria 

 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L´ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 01/2020 

CELEBRADA EL DIA 08/01/2020. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
Contractació 

 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, D´UN NOU RENTING PER LA FOTOCOPIADORA DE L'OAC. 

ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
FETS 
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Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) 

decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder 

contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren 

de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i 

l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments 

dels terminis en el procediment administratiu. 

 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa 

voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del 

Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, 

Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del 

consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, 

va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 

centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei 

als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes 

del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 

centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals 

mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, recull a la seva DA 3a.10. 

 
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 

constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les 

Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició 

addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La 

central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel 

Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. 

 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap, 

algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, 

podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la 

legislació de contractació pública. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 

ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (nova LCSP), que regula l’adhesió 

a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals 

per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

 
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

 
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
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4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel Comitè 

Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014. 

 
5. Segons el Decret d’Alcaldia 106/2019 de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta 

de Govern Local. 

 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, 

aquest AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA adopta el següent: 

 
ACORD 

 
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova al sistema d’adquisició centralitzada de l’ 

Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 

subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL 

en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses 

adjudicatàries. 

 
2.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar 

tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’ 

adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi. 

 
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 
4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans (web, 

butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns i serveis adjudicats 

per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de l’activitat d’ambdues 

entitats. 

 
5.- Acordar l’arrendament de l’equip multifunció inclòs en el lot 11 dels equips multifunció de la 

central de contractació l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) amb l’empresa 

GIROCOPI, S.L. / SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, adjudicatària de la licitació 

efectuada en el marc d’aquesta central de contractació i concretament acceptar el pressupost 

de l’esmentada empresa que consta en document adjunt a aquest acord. 

 
6.- Notificar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’empresa GIROCOPI, S.L. / 

SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, indicant expressament que l’equip multifunció ha d’ 

estar en funcionament i feta la corresponent formació prèvia en data 1 de març de 2020. 
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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SISTEMA DE CONTROL, GESTIÓ I PAGAMENT PER APP 

DELS USARIS DELS CARREGADORS PER A VEHICLES ELÈCTRICS INSTAL.LATS AL 

CASC URBÀ DE MÓRA LA NOVA. 

 
Aprovat per unanimitat. 

FETS: 

Vist el pressupost núm. OF201702, dels senyors ETECNIC Movilidad Eléctrica, SRL, per 

llicència anual per punt de càrrega elèctric i targeta 3G, per import de 566,28 euros (IVA inclòs). 

 
FONAMENTS DE DRET: 

 
Reial Decret 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
PART DISPOSITIVA: 

 
PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. OF201702 dels senyors ETECNIC Movilidad 

Eléctrica, SRL amb CIF B55667562, per import de 566,28 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:01/170/21300/01. 

 

 
4. AHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 

MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A 

LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2017.02). FOTOCOPIADORA OAC. 

 
Aprovat per unanimitat. 

FETS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, va 

acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i 

de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents: 
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GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE: 

Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 

KONICA MINOLTA: Lot: 14 

UTE RICOH: Lot: 15 

BASSO: Lots: 16, 18 i 20 

 
2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.L-SISTEMES D’ 

ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO. 

 
FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en 

relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP. 

 
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació de 

contractes basats en aquests. 

 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord 

marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 

arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) aprovats per la 

Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, aquest Ajuntament de Móra la Nova 

 
ACORDA 

 
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’Acord marc de 

subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 

arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 

 
Segon.- Acordar la contractació de l’arrendament, pel termini de 48 mesos, de l’equip 

multifunció inclòs en el lot 11 dels equips multifunció de la central de contractació l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques (ACM) amb l’empresa GIROCOPI, S.L. / SISTEMES 

D'ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, adjudicatària de la licitació efectuada en el marc d’aquesta 

central de contractació i concretament acceptar el pressupost de l’esmentada empresa que 

consta en document adjunt a aquest acord. 

 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que consta en el pressupost adjunt a 

aquest acord que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 0/920/20500/1. 
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Pel que fa a l'autorització i disposició de la despesa que es refereix a les anualitats 2021 a 

2024, condicionar-la a les consignacions pressupostàries dels corresponents exercicis, atès 

que es tracta d’una despesa de tipus plurianual. 

 
Quart.- Notificar electrònicament aquest acord a pels seus efectes i coneixement, a l’empresa 

GIROCOPI, S.L. / SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, indicant expressament que l’ 

equip multifunció ha d’estar en funcionament i feta la corresponent formació prèvia en data 1 de 

març de 2020, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 

subministrament d’equips d’impressió i de multifunció , així com a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu 

electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 
SERVEIS SOCIALS 

mailto:centraldecompres@acm.cat
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5. DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL SERVEI DE PRIMER ACOLLIMENT I ATENCIÓ 

INTEGRAL DE MENORS D'EDAT ESTRANGERS NO ACOMPANYATS A PRESTAR EN 

L'IMMOBLE SITUAT EN CARRER ST. DOMENECH, NÚMERO 7, 1°, DE MÓRA LA NOVA. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
FETS 

 
Vista la comunicació efectuada en data 21/02/2020 amb nº de registre -2020-000239-2, per 

part de D. .../... , amb D.N.I. .../..., en nom i representació de FUNDACIÓ DIAGRAMA 

INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL, amb C.l.F . G-73038457, en la que 

es sol·licita que l'Ajuntament de Móra la Nova tingui per presentat escrit en el que es comunica 

el Servei de primer acolliment i atenció integral de menors d'edat estrangers no acompanyats 

que es presatrà en l'immoble situat en Carrer St. Domenech, número 7, 1°, 43770, del terme 

municipal de Móra de la Nova (Tarragona). 

 
Vist que segons l'escrit esmentat: 

 
1.- La Fundació Diagrama és una entitat sense ànim de lucre la finalitat del qual és la promoció, 

gestió i desenvolupament de Centres, Programes i Recerques, destinats tant a la prevenció, 

tractament i integració de tots aquells col·lectius que es trobin en dificultat o risc social, amb 

especial incidència en la infància, família, joventut i immigració. 

 
2 .- Que a causa de la situació d'emergència generada pel augment de la entrada de menors 

d'edat i joves no acompanyats a Catalunya, amb la finalitat de col·laborar amb les institucions i 

organismes públics encarregats de vetllar per la protecció dels drets i interessos d'aquests , 

aquesta Entitat ha posat en funcionament diversos recursos assistencials emmarcats dins del 

Servei Social de Servei de primer acolliment i atenció integral de menors d'edat estrangers no 

acompanyats a Catalunya, que gestiona la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

Adolescència de la Generalitat de Catalunya . 

 
3.- Que en aquest sentit, Fundació Diagrama, seguint directrius de la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i Adolescència, ha iniciat la prestació del citat Programa d'Inserció Soci 

laboral (PIL) en l'immoble situat en Carrer St. Domenech, número 7, 1r,43770, del terme 

municipal de Móra de la Nova (Tarragona) . 

 
Vista la conformitat de l'Ajuntament de Móra la Nova amb la prestació d'aquest servei, ja que es 

tracta de posar en pràctica polítiques de tipus social, sempre necessàries. 

 
S'ACORDA: 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de notificació efectuada per part de D. .../..., amb D.N.I. 

.../..., en nom i representació de FUNDACIÓ DIAGRAMA INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL, 

efectuada en data 21/02/2020 amb nº de registre -2020- 000239-2, en la que es comunica el 

Servei de primer acolliment i atenció integral de menors d'edat estrangers no acompanyats que 

es presatrà en l'immoble situat en Carrer St. Domenech, número 7, 1°, 43770, del terme 

municipal de Móra de la Nova (Tarragona). 
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SEGON.- Comunicar a aquest acord a l'esmentada FUNDACIÓ DIAGRAMA INTERVENCIÓ 

PSICOSOCIAL. 

 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde President 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


