Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 9/2020 de data 4 de març 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: 4 de març de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:00
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 per URGÊNCIA dels punts 3 a 5 de l'ordre del dia
es passen a la seva deliberació i votació.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 8/2020 DE DATA 26/02
/2020
Aprovada l'acta per unanimitat.

PERSONAL
2. RECONEIXEMENT DE TRIENNI. SRA. .../...
Aprovat per unanimitat.

Fets
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D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... amb registre d’entrada de data
02/03/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia
02/02/2020.
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del PRIMER
TRIENNI.

Fonaments de dret
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local.
Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
APROVAR el reconeixement del PRIMER trienni, d’acord amb el que s’assenyala i amb els
drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació:
EMPLEADA PÚBLICA
.../...

TRIENNI RECONEGUT EFECTES
1

02/02/2020

IMPORT MENSUAL
7,81 €

NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva efectivitat.

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.

HISENDA
3. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS JGL 04/03/2020. CONTRACTES MENORS SERVEIS
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos recepcionats durant el període 27/02/2020 fins a 03/04
/2020:
DESPESA CORRENT, Pressupostos contractes menors de serveis
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Núm.
Registre
Entrada
2020-

NIF / PROVEÏDOR

Import
pressupost
(IVA inclòs)

CONCEPTE

710

G43029362
RADIO MEBRE-SER

Publicitat 17a festa Clotxa comarcal 15 març

217,80 €

794

A43241207
EBREQUALITAT

Arranjaments IE “3Abril” (Pulsador i canó 350mm)

178,04 €

Fonaments de dret
LRHL. RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text reòs de la llei reguladora de les
hisendes locals
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el capítol primer del títol sixè de la
Llei d’Hisendes locals en matéria de pressupostos
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local
LCSP. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen a
continuació, per l'adquisició de material o pels serveis que s'esmenten, com a fase que inicia el
procediment d'execució de la despesa i amb càrrec a les aplicacions pressupostaries
corresponents, donat que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el
pressupost vigent de 2020:
DESPESA CORRENT, Pressupostos contractes menors de serveis
Núm.
RE
2020

NIF / PROVEÏDOR

710

G43029362
RADIO ME-SER

794

A43241207
EBREQUALITAT

CONCEPTE

Import
pressupost
(IVA inclòs)

Aplicació
pressupostària
2020

Publicitat 17a festa Clotxa comarcal 15
març

217,80 €

04/430.22609-01

Arranjaments IE “3Abril” (Pulsador i canó
350mm)

178,04 €

03/3231.21200-01

SEGON. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i Tresoreria, pel
seu reconeixement i efectes.
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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

4. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS JGL 04/02/2020. CONTRACTE MENORS DE
SUBMINISTRAMENTS.
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos recepcionats durant el període 27/02/2020 fins a 03/04
/2020:
DESPESA INVERSIÓ, Pressupostos contractes menors de subministraments
Núm.
Registre
Entrada
2020-

785

NIF / PROVEÏDOR

53133466Q
AULAMOBEL

CONCEPTE

Taula redona reunions despatx Alcaldia

Import
pressupost
(IVA inclòs)

255,31 €

Fonaments de dret
LRHL. RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text reòs de la llei reguladora de les
hisendes locals
RD 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el capítol primer del títol sixè de la
Llei d’Hisendes locals en matéria de pressupostos
RD 424/2017, de 28 d'abril, per el que es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local
LCSP. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR DE LA DESPESA dels pressuposts que es relacionen a
continuació per l'adquisició de material, com a fase que inicia el procediment d'execució de la
despesa i amb càrrec a les aplicacions pressupostaries corresponents, donat que existeix
consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost vigent de 2020:
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DESPESA INVERSIÓ, Pressupostos contractes menors de subministraments
Núm.
RE
2020

NIF /
PROVEÏDOR

53133466Q
AULAMOBEL

785

Import
pressupost
(IVA inclòs)

CONCEPTE

Taula redona reunions despatx Alcaldia

255,31 €

Aplicació
pressupostària
2020

01/920.63200-01

SEGON. Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció i Tresoreria, pel
seu reconeixement i efectes.

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

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 2A I DE LA FACTURA DE L´OBRA
“INFRAESTRUCTURA DE SUPORT TURÍSTIC Y COMERCIAL PER LA FAÇANA FLUVIAL
DEL NUCLI URBÀ DE MÓRA LA NOVA, III FASE”(RENTADORS)”
Aprovat per unanimitat.

Fets
El contractista adjudicatari de l’obra municipal “Infraestructura de suport turístic i comercial
per la façana fluvial del nucli urbà de Móra la Nova, III Fase (Rentadors)”, GRUP DE
NATURA FREIXE, amb CIF G43365113, lliura a aquest ajuntament la següent documentació:
a) CERTIFICACIÓ D’OBRA:
NÚM.

PERÍODE

ACTUACIÓ

2a

Febrer/2020

Infraestructura de suport turístic i comercial
per la façana fluvial del nucli urbà de Móra la
Nova, III Fase (Rentadors)

IMPORT
16.879,36 €

b) FACTURA:
NÚM.

CONCEPTE

10

Obra : “Treballs de neteja de vegetació invasora en el marc de l’
obra “Infraestructura de suport turístic i comercial per la façana
fluvial del nucli urbà de Móra la Nova, III Fase (Rentadors)”

IMPORT
16.879,36 €
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Fonaments de dret

a. Articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local
b. Article 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
c. Article 185 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals
d. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 de l’obra “Infraestructura de suport turístic
i comercial per la façana fluvial del nucli urbà de Móra la Nova, III Fase (Rentadors)” per
import de SETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
(16.879,36 €), lliurada pel contractista GRUP DE NATURA FREIXE, amb CIF G43365113, i
conformada per la direcció tècnic de la mateixa, senyor Juan José Rodríguez Sabaté.
SEGON: APROVAR la FACTURA núm. 10emesa pel contractista GRUP DE NATURA FREIXE,
amb CIF G43365113, pel concepte corresponent a la certificació núm. 2 de l´obra “
Infraestructura de suport turístic i comercial per la façana fluvial del nucli urbà de Móra
la Nova, III Fase (Rentadors)” per import de SETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (16.879,36 €).
TERCER: RECONÈIXER aquestes obligacions a càrrec de la partida 2020/06/4320/62506-01
Promoció turística zona bassa/rentadors.

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
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Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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