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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 5/2020 de data 05 de febrer de 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: 5 de febrer de 2020 

Hora d'inici: 19:30 

Hora de finalització: 20:15 

Lloc: Sala de Juntes i Comissions 
 

Assistents: 

 
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

Excusen la seva assistència: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

 

 
PREVIA APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE LA SEVA URGÈNCIA S'INCLOUEN ELS PUNTS 

DE L'ORDRE DEL DIA 8 A 10, QUE ES PASSEN A LA SEVA DELIBERACIÓ I VOTACIÓ 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 50/2019 DE DATA 31 DE 

DESEMBRE DE 2019 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 2/2020 DE DATA 15 DE 

GENER DE 2020. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 

3. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 4/2020 DE DATA 27/01 

/2020 
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Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
PERSONAL 

 

4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT COMPLEMENT ESPECIAL PER TAL DE MILLORAR 

UNA FUTURA PENSIÓ .../... . 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb l’article 56 del Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova 

publicat en el DOGC en data 21/04/2017, que literalment diu: 

 
Per tal de millorar una futura pensió, els treballadors que acreditin 10 anys de servei a 

l´Ajuntament de Móra la Nova, obtindran un complement especial per import del (12-18%) dels 

seu salari base, en complir 60 anys i fins el moment de la seva jubilació. 

 
Cada treballador tindrà dret a aquesta millora en funció de la seva edat i tenint com referència 

la següent taula: 

 
Als 60 anys un 12% 

Als 61 anys un 13% 

Als 62 anys un 14% 

Als 63 anys un 15% 

Als 64 anys un 16% 

Als 65 anys un 17% 

Als 66 anys un 18% 

 
Els treballadors que acrediten a data d’avui les condicions per obtindre un complement especial 

en la seva nòmina per tal de millorar una futura pensió son els següents: 

 
 

Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 

.../... 23/01/1959 61 13% 82,88 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova publicat en el DOGC en data 21 

/04/2017. 



Transcripció de l'acta número 2020-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado, 

FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 11/02/2020, 11/02/2020 
 

En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER: Aprovar un complement especial per tal de millorar una futura pensió als següents 

treballadors per l’import indicat: 

 
 

Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 

.../... 23/01/1959 61 13% 82,88 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

5. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT COMPLEMENT ESPECIAL PER TAL DE MILLORAR 

UNA FUTURA PENSIÓ A LA SRA. .../... . 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb l’article 56 del Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova 

publicat en el DOGC en data 21/04/2017, que literalment diu: 

 
Per tal de millorar una futura pensió, els treballadors que acreditin 10 anys de servei a 

l´Ajuntament de Móra la Nova, obtindran un complement especial per import del (12-18%) dels 

seu salari base, en complir 60 anys i fins el moment de la seva jubilació. 

 
Cada treballador tindrà dret a aquesta millora en funció de la seva edat i tenint com referència 

la següent taula: 

 
Als 60 anys un 12% 

Als 61 anys un 13% 

Als 62 anys un 14% 

Als 63 anys un 15% 

Als 64 anys un 16% 

Als 65 anys un 17% 

Als 66 anys un 18% 

 
Els treballadors que acrediten a data d’avui les condicions per obtindre un complement especial 

en la seva nòmina per tal de millorar una futura pensió son els següents: 

 
 

Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 
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.../... 08/01/1954 66 18% 105,04 

 
 

 

Fonaments de dret 

 
Conveni Col.lectiu de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova publicat en el DOGC en data 21 

/04/2017 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar un complement especial per tal de millorar una futura pensió als següents 

treballadors per l’import indicat: 

 
 

Nom i Cognoms 
 

Any naixement 
 

Edat 
Percentatge del salari 

base 

 

Import mensual 

.../... 08/01/1954 66 18% 105,04 

 
 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

6. APROVACIÓ DE QUINQUENNI SRA. .../... . 
 

Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 23/01/2020 referent la sol·licitud 

de reconeixement del primer quinquenni des del dia 11/01 

/2020. 

 
D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord 

amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que transcrit literalment diu “Els 

quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a 

comptar des de la data de l’últim augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit 

cap o que no hagi variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa. 

Del total del còmput de la permanència es tindran en compte només els quinquennis que es 

generin a partir de la data 22/05/2015. De manera que la generació, reconeixement i retribució 

del primer quinquenni serà a partir d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats 

amb anterioritat a aquesta data. 
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De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell cada 5 anys, no 

es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 22/05/2015. El concepte retributiu 

de quinquenni substitueix l’anterior regulació d’augment de nivell per cada 5 anys de 

permanència. 

Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina per les 14 

pagues anuals en concepte de quinquenni.” 

 
Vist l’informe favorable del Secretari Interventor. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER:Aprovar el reconeixement del PRIMER QUINQUENNI, d’acord amb el que s’ 

assenyala i amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, a la següent 

treballadora: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
Data alta incorporació 

Ajuntament 

DATA EFECTES 

PRIMER QUINQUENI 

IMPORT BRUT 

MENSUAL 

.../... 11/01/2010 11/01/2020 53,20 

 
 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
 

7. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT TRIENNI SR. .../... . 
 

Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada pel senyor .../... en data 23/01/2020 referent a la sol·licitud 

de reconeixement del primer trienni des del dia 09/01/2020. 

 

 
Fonaments de dret 
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar el reconeixement del PRIMER TRIENNI d’acord amb el que s’assenyala, i 

amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
 

TRIENNI RECONEGUT 
 

EFECTES 
IMPORT 

MENSUAL 

.../... Primer 09/01/2020 19,07 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat 

Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 

 
ESPORTS 

 

8. APROVACIÓ  SOL.LICITUD  ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  PROTECCIÓ  DE  LA  SALUT 

PÚBLICA:CONTROL HIGIENICOSANITARI DE PISCINES D'US PÚBLIC. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Atès la Unitat de Medi Ambient i Salut Pública de la Diputació de Tarragona ha obert el període 

de sol·licitud de l’assistència tècnica en el control higiènic sanitari de piscines d’ús públic en els 

ajuntaments de menys de 10.000 habitants, amb piscina d’ús públic municipal, per a donar 

suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del risc de 

les piscines municipals. 

 
Les actuacions previstes en el marc d’aquesta assistència son les següents: 

 
- Suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria. 

 
- Diagnosi de l’estat de les instal·lacions, d’acords amb la normativa sectorial vigent. 

 
- Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol. 

 
- Realització de l’analítica fisicoquímica i microbiològica a tots els vasos. 

 
- Formació per al personal de manteniment de la piscina municipal. 
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- Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat i seguiment de la 

implantació. 

 
 

 
Fonaments de dret 

 
Assistència tècnica de la Diputació de Tarragona per donar suport tècnic als ajuntaments per 

dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del risc de les piscines municipals. 

 
 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

Sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona sol·licitud de l’ 

assistència tècnica en el control higiènic sanitari de piscines d’ús públic. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs 

 

 
ENSENYAMENT 

 

9. APROVACIÓ DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT A LES 

COMISSIONS DE SELECCIÓ PER TAL DE PROVEIR A LA POBLACIÓ DE MÓRA LA NOVA 

LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT ESCOLA 3 D'ABRIL 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
FETS 

 
Vist l’escrit rebut, en data 04/02/2020 RE nº 2020-000419-2, per part del Departament d’ 

Educació en que es manifesta per part de la Sra. .../... , directora dels Serveis Territorials 

d'Educació a les Terres de l'Ebre, que en data 28.11.2019 s'ha publicat al DOGC la Resolució 

EDU/3176/2019, de 25.11.2019, per la qual es convoca el concurs de mèrits per seleccionar el 

director/a de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació. 

 
Informant que s'ha de proveir a la població de Móra la Nova la direcció de l'Institut Escola 3 

d'Abril. 

 
Sol·licitant tanmateix que d'acord amb la base 6.3 de la Resolució esmentada, es designi una 

persona representant de l'Ajuntament de la població, per tal que formi part de cadascuna de les 

diferents comissions de selecció. 
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S’ACORDA: 

 
PRIMER.- DESIGNAR a la Sra. Miriam Vinaixa Rey amb DNI 39898280L, Regidora d’ 

ensenyament de l’Ajuntament de Móra la Nova, com a representant de l’Ajuntament de Móra la 

Nova la comissió de selecció del director/a de l'Institut Escola 3 d'Abril. . 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord abans del 14 de febrer de 2020, al Departament d’ 

Ensenyament, la Sra. Maria Montserrat Perelló Margalef, directora dels Serveis Territorials 

d'Educació a les Terres de l'Ebre 

 
HISENDA 

 

10. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 001/20, JGL 05/02/2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist el pressupost núm. 020/000000001, RE 304, dels senyors Associació Escola de Música de 

Vinarós, per l'actuació ESMUVI batucada de carnestoltes el dia 29 de febrer, per import de 

762,30 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 03/2020, RE 366, dels senyors Associació Cultural Cobla la Principal 

de la Terra Alta, per l'actuació el dia 29 de febrer, per import de 600,00 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 2020-000003, RE 311, dels senyors Pneumàtics Ebre, SCP, pel 

subministrament de dues rodes de tractor davanteres 360/70R20 129A8/129B 370 ALLIANCE, 

per import de 675,83 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost de data 10 de gener de 2020, RE 223, dels senyors Agrupació Musical Xino- 

Xano, per l'actuació de carnestoltes el dia 29 de febrer, per import de 605,00 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 7362, RE 375, dels senyors Suministros Anper, SL, pel 

subministrament de diferent material per l'Escola d'Arts, per import de 1.095,24 euros (IVA 

inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 480005184, RE 376, dels senyors Sefar Maissa, SAU, pel 

subministrament de marcs i polycol per l'Escola d'Arts, per import de 208,36 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. PRE_2019019, RE 377, dels senyors Cooperativa de Artista y 

Profesionales Artes Escénicas, SCCL, per l'actuació "Senglars i Guillots" el dia 27 de març, per 

import de 870,23 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost de data 24 de gener de 2020, RE 281, dels senyors Pirotecnia Tomas, SL, 

per l'espectacle de focs artificals de Festa Major, per import de 7.912,77 euros (IVA inclòs). 
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Fonaments de dret 

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

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 020/000000001 dels senyors Associació Escola de 

Música de Vinarós amb CIF G12844684, per import de 762,30 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:03/3382/22609/01. 

 
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 03/2020 dels senyors Associació Cultural Cobla la 

Principal de la Terra Alta amb CIF G43117977, per import de 600,00 euros (IVA inclòs), a 

càrrec de la partida 2020:03/3382/22609/01. 

 
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. 2020-000003 dels senyors senyors Pneumàtics 

Ebre, SCP amb CIF J55613459, per import de 675,83 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 

2020:02/1532/21400/01. 

 
QUART.- APROVAR el pressupost de data 10 de gener de 2020 dels senyors senyors 

Agrupació Musical Xino-Xano amb CIF G43770304, per import de 605,00 euros (IVA inclòs), a 

càrrec de la partida 2020:03/3382/22609/01. 

 
CINQUÈ.- APROVAR el pressupost núm. 7362 dels senyors Suministros Anper, SL amb CIF 

B62475702, per import de 1.095,24 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:11/3241 

/22699/01. 

 
SISÈ.- APROVAR el pressupost núm. 480005184 dels senyors Sefar Maissa, SAU amb CIF 

A08074734, per import de 208,36 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:11/3241/22699 

/01. 

 
SETÈ.- APROVAR el pressupost núm. PRE_2019019 dels senyors Cooperativa de Artista y 

Profesionales Artes Escénicas, SCCL amb CIF F55660609, per import de 870,23 euros (IVA 

inclòs), a càrrec de la partida 2020:05/334/22609/01. 

 
VUITÈ.- APROVAR el pressupost de data 24 de gener de 2020 dels senyors Pirotecnia Tomas, 

SL amb CIF B12361812, per import de 7.912,77 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020: 

03/3381/22609/01. 

 
 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 

termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació 
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CONTRACTES 
 

11. APROVACIÓ DE LA RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BÉ 

IMMOBLE “BODEGA DE LA COOPERATIVA AGRÀRIA”. 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Móra la Nova de data 14/11/2017 

pel qual s’aprovà: 

 
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació directa de l’arrendament del bé immoble de la Bodega de la 

Cooperativa Agrària” per a activitat socio-cultural-recreativa., situada al Passeig Àngel Guimerà 

amb referència cadastral 3026801CF0532E0001BH, amb una durada inicial de l’arrendament 

de 3 mesos i una renda mensual de 850 euros Iva inclòs. 

 
SEGON.- Notificar el present acord (a l’adjudicatari del contracte) al Sr. .../..., President de 

AGRARIA DE MORA LA NOVA SCCL., i comunicar-li que l’inici de l’arrendament tindrà lloc 

amb la signatura del contracte 

 
Vista la clàusula tercera dels plecs de clàusules que regiren l’esmentada contractació que 

literalment diuen: 

 
TERCERA.- Tipus de licitació i durada de l’arrendament 

 
... 

 
La durada del contracte d’arrendament es fixa en 3 mesos, i tindrà caràcter prorrogable. Si 

arribada la data de venciment del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, cap de les 

parts ha notificat a l’altra, al menys amb 10 dies d’antelació a aquella data, la seva voluntat de 

no renovar-lo, el contracte es prorrogarà necessàriament durant una mensualitat més, i així 

successivament. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Considerant allò disposat al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya –TRLMRLC-, així com allò previst al 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals 

de Catalunya –RPEL-, així com allò previst a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’ 

Arrendaments Urbans –LAU-. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
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PRIMER.- RESCNIDIR el contracte, efectuat amb AGRARIA DE MORA LA NOVA SCCL, amb 

NIF F-43.012.046, de l’arrendament del bé immoble de la Bodega de la Cooperativa Agrària” 

per a activitat socio-cultural-recreativa, situada al Passeig Àngel Guimerà amb referència 

cadastral 3026801CF0532E0001BH. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. .../... , President de AGRARIA DE MORA LA NOVA 

SCCL. tot indicant que el contracte tindrà vigència fins el mes de febrer de 2020, per tant els 

efectes de la rescissió es faran efectius el 29 de febrer de 2020. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 

termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 

òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 

 
 

12. COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE CONTRACTE DE RENTING DE L'EQUIP 

MULTIFUNCIONS DE L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
FERTS 

 
Vist que la Junta de Govern Local de data 5/03/2015 va acordar aprovar el pressupost de data 

04/03/2015 de l’empresa VEGA-CREST S.L (CIF B43230259) per fer efectiu un arrendament 

de 60 mensualitats d’un equip multifuncions per l’Oficina d’atenció Ciutadana, concretament 

una KONICA MINOLTA DEVELOP INEO +454. VEGA-CREST S.L ha estat el proveïdor del 

producte subministrat. 

 
Vist que fruit de l’acceptació del pressupost es va signar amb BNP PARIBAS LEASE GRUOP 

SA (CIF W0013547E) un contracte d’arrendament de 60 mensualitats de durada per tal que l’ 

Ajuntament de Móra la Nova disposés de l’esmentat equip multifunció, contracte signat en data 

10/03/2015. 

 
Vist que la duració del contracte (60 mensualitats) a comptar des del dia 10/03/2015 es efectiva 

fins el dia 09/03/2020, cal procedir a la comunicació de la finalització del mateix a partir del dia 

10/03/2020. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

S’ACORDA: 



Transcripció de l'acta número 2020-0000004 de l'òrgan de l'ens Ajuntament de Móra la Nova signada per: CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado, 

FRANCESC XAVIER MOLINE ROVIRA - DNI *** (SIG) en data: 11/02/2020, 11/02/2020 
 

PRIMER.- DONAR PER FINALITZAT en data 10/03/2020 el contracte d’arrendament d’un 

equip multifuncions per l’Oficina d’atenció Ciutadana, concretament una KONICA MINOLTA 

DEVELOP INEO +454. 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a VEGA-CREST S.L i a BNP PARIBAS LEASE GRUOP 

SA. 

 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 


