Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 10/2020 de data 11 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: 11 de març 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)

Prèvia aprovació per unanimitat de la incorporació per urgència dels punts 4 i 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 3/2020 DE DATA 22 DE
GENER DE 2020.
Aprovada l'acta per unanimitat.

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 9/2020 DE DATA 4 DE
MARÇ DE 2020.
Aprovada l'acta per unanimitat.

HISENDA
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3. LIQUIDACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DEL CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA D'EBRE ANY 2018.
Aprovat per unanimitat

Fets
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018: PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL
PATRIMONI CULTURAL I FERROVIARI.
Es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que el 8 d’octubre, va sortir publicada al
DOGC la resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any
2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. Els projectes
comporten la contractació laboral per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social
així com el desenvolupament d'una activitat formativa.
L’Ajuntament de Móra la Nova vol portar a terme el projecte de recuperació del patrimoni
cultural ferroviari mitjançant la realització d’obres i l’adequació amb les instal·lacions industrials
necessàries, per a obtenir la certificació de la nau taller homologat en la reparació i
manteniment de trens turístics i/o adequació de l’antic economat com a sala expositiva de
maquetes del Museu del Ferrocarril.
Vist que s’ha publicat la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2018 i que
el projecte de recuperació del patrimoni cultural ferroviari es pot incloure dins d’aquesta
convocatòria.
La Junta de Govern Local de data 09/10/2018 va acordar SOL.LICITAR al Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre que inclogui a la sol.licitud de subvenció del Programa Treball i Formació
2018, segons resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, la realització del projecte de recuperació
del patrimoni cultural ferroviari mitjançant la contractació de 4 de treballadors.
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018: PROJECTE MANTENIMENT I PINTURA DEL
MOBILIARI URBÀ DELS PARCS I DE LES ÀREES DE LLEURE DE LA RIBERA D’EBRE I
EN EL CONDICIONAMENT I NETEJA D’ESPAIS NATURALS.
Es rep escrit del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre que el 8 d’octubre, va sortir publicada al
DOGC la resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l’any
2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. Els projectes
comporten la contractació laboral per a desenvolupar treballs d'interès públic i caràcter social
així com el desenvolupament d'una activitat formativa.
Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són:
Línia PANP: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació
d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del
Programa de Requalificació (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.
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-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’11 contractes (4 contractes de 12
mesos i 7 contractes de 6 mesos a jornada completa).
Línia PRGC: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en
situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca de 5 contractes (5 contractes de 6
mesos a jornada completa).
Línia DONA: Subvencions destinades per a la contractació i la formació de dones en situació d’
atur que es trobin en una de les següents situacions:
-Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.
-Les dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no
perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l’ajut del
Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més
grans de 52 anys.
-La convocatòria preveu l’assignació a la comarca d’1 contracte (1 contracte de 12
mesos a jornada completa).
Seguint la línia dels darrers anys, en dos dels projectes que es sol·licitaran es treballarà en el
manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre
(peó/peona de brigada), on les tasques principals consistiran en neteja, obra i/o pintura i en el
condicionament i neteja d’espais naturals (peó/peona forestal), on les tasques principals seran
de forestal. Vistes el nombre de contractacions assignades a la comarca, tots els municipis
podreu disposar tant d’una brigada forestal com d’una brigada de manteniment urbà, per tant,
en el cas que estiguéssiu interessats en participar en aquesta convocatòria, heu d’emplenar
abans del dimecres, dia 17 d’octubre, a les 14:00 hores.
La Junta de Govern Local de data 09/10/2018 va acordar SOL.LICITAR al Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre incloure a l’Ajuntament de Móra la Nova en la realització dels dos projectes
que es sol·licitaran i que son, manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees
de lleure de la Ribera d’Ebre (peó/peona de brigada), on les tasques principals consistiran en
neteja, obra i/o pintura i en el condicionament i neteja d’espais naturals (peó/peona forestal), on
les tasques principals seran de forestal.
Vist que en el Ple de data 02/04/2019 es va aprovar conveni entre l’Ajuntament de Móra la
Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats aspectes relatius
al Programa Treball i Formació 2018, “projecte de recuperació del patrimoni cultural i ferroviari”.
Vist que en el Ple de data 02/04/2019 es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Móra la
Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regulen determinats aspectes
relatius al Programa Treball i Formació 2018. manteniment i pintura del mobiliari urbà dels
parcs i de les àrees de lleure.
Vist que en data 14/02/2020 el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ens comunica que havent
finalitzat el Programa Treball i Formació 2018 (Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i
Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre), i d’acord amb el conveni signat de col·laboració
interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el vostre ajuntament, pel
qual es regula determinats aspectes relatius al Programa Treball i Formació i per la realització
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de les actuacions contemplades en els projectes “Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels
parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre” i “Condicionament i neteja d’espais naturals a
la Ribera d’Ebre”, així com en el “Projecte de Recuperació del Patrimoni cultural i ferroviari”,
hem procedit a fer la liquidació corresponent al vostre municipi d’acord amb els quadres resums
següents que coincideixen amb les justificacions presentades al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) de les línies PANP, PRGC, DONA i COOR:
LÍNIA PANP
Cost d’execució real (153.230,53 € + 221,40 € formació baixa treballador)

153.451,93 €

Cost subvencionat pel SOC

145.349,40 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia PANP “Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i
de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre” i “Condicionament i neteja d’espais naturals a la
Ribera d’Ebre”
Aportació de l’Ajuntament línia PANP “Projecte de Recuperació del Patrimoni cultural i
ferroviari”

8.102, 53 €

447,52

2.097,54

L'import de 2.097,54 correspon a la part no subvencionable de les següents despeses:
933.36 (indemnitzacions), 65.36 (desplaçaments), 1.312,86 (Roba I EPI's), 221,40 (Formació)
i -435,44 (Seguretat Social baixa treballador).
A les aportacions dels ajuntaments/EMD s’ha tingut en compte la part que assumeix l’
Ajuntament de Móra la Nova corresponent al Projecte de Recuperació del Patrimoni cultural i
ferroviari, i que l’Ajuntament de Benissanet no participava en el projecte de “Manteniment i
pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre”.
LÍNIA PRGC
Cost d’execució real

51.981,68 €

Cost subvencionat pel SOC

49.114,00 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia PRGC

2.867,68 €

204,89 €

LÍNIA DONA
Cost d’execució real

20.748,97 €

Cost subvencionat pel SOC

19.202,80 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia DONA

1.546,17 €

110,45 €
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D’acord amb aquestes liquidacions, s’ha de procedir al pagament al Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre d’un import de 2.860,40 corresponent a les següents línies:
Línia PANP(Manteniment): 447,52 €
Línia PANP(Ferroviari): 2.097,54 €
Línia PRGC: 204,89 €
Línia DONA: 110,45 €
TOTAL: 2.860,40 €
Aquesta liquidació és provisional i pot quedar subjecta a una possible revisió del SOC un cop
hagi comprovat la total justificació de les despeses subvencionades.

Fonaments de dret
Conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual
es regula determinats aspectes relatius al Programa Treball i Formació 2018, “projecte de
recuperació del patrimoni cultural i ferroviari”.
Conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual
es regulen determinats aspectes relatius al Programa Treball i Formació 2018. manteniment i
pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER:APROVAR la liquidació per import de 2.860,40 corresponen a les següents línies:
LÍNIA PANP
Cost d’execució real (153.230,53 € + 221,40 € formació baixa treballador)

153.451,93 €

Cost subvencionat pel SOC

145.349,40 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia PANP “Manteniment i pintura del mobiliari urbà dels parcs i
de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre” i “Condicionament i neteja d’espais naturals a la
Ribera d’Ebre”
Aportació de l’Ajuntament línia PANP “Projecte de Recuperació del Patrimoni cultural i
ferroviari”

8.102, 53 €

447,52

2.097,54

L'import de 2.097,54 correspon a la part no subvencionable de les següents despeses:
933.36 (indemnitzacions), 65.36 (desplaçaments), 1.312,86 (Roba I EPI's), 221,40 (Formació)
i -435,44 (Seguretat Social baixa treballador)´
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A les aportacions dels ajuntaments/EMD s’ha tingut en compte la part que assumeix l’
Ajuntament de Móra la Nova corresponent al Projecte de Recuperació del Patrimoni cultural i
ferroviari, i que l’Ajuntament de Benissanet no participava en el projecte de “Manteniment i
pintura del mobiliari urbà dels parcs i de les àrees de lleure de la Ribera d’Ebre”.
LÍNIA PRGC
Cost d’execució real

51.981,68 €

Cost subvencionat pel SOC

49.114,00 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia PRGC

2.867,68 €

204,89 €

LÍNIA DONA
Cost d’execució real

20.748,97 €

Cost subvencionat pel SOC

19.202,80 €

Cost no subvencionable (aportació dels 14 ajuntaments/EMD participants)

Aportació de l’Ajuntament línia DONA

1.546,17 €

110,45 €

Línia PANP(Manteniment): 447,52 €
Línia PANP(Ferroviari): 2.097,54 €
Línia PRGC: 204,89 €
Línia DONA: 110,45 €
TOTAL: 2.860,40 €

Aquesta liquidació és provisional i pot quedar subjecta a una possible revisió del SOC un cop
hagi comprovat la total justificació de les despeses subvencionades.

SEGON: Aplicar aquesta despesa a la partida pressupostària 2020 00 240 25100 01.

TERCER: Efectuar el pagament d’aquest import al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

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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4. APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS. JGL 11/03/2020. CONTRACTES MENORS DE
SERVEIS
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos recepcionats durant el període 04/03/2020 fins a 10/03
/2020:
DESPESA CORRENT, Pressupostos contractes menors de SERVEIS
Núm.
Registre
Entrada
2020-

803

NIF / PROVEÏDOR

B60732047
Informàtica CRC

Import
pressupost
(IVA inclòs)

CONCEPTE

Renovació anual NOD32 antivirus ordinadors

369,05 €

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

CONCEPTE

Import
pressupost
(IVA inclòs)

Aplicació
pressupostària
2020
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B60732047
Informàtica CRC

803

Renovació
ordinadors

anual

NOD32

antivirus
369,05 €

00/920.20900-01

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 DE PRESSUPOSTOS. JGL 11/03/2020. CONTRACTES MENOS DE
SUBMINISTRAMENTS
Aprovat per unanimitat.

Fets
Es dona compte dels pressupostos recepcionats durant el període 04/03/2020 fins a 10/03
/2020:
DESPESA INVERSIÓ, Pressupostos contractes menors de SUBMINISTRAMENTS
Núm.
Registre
Entrada
2020-

869

NIF / PROVEÏDOR

B43484559
MR. BIT -BEEP

CONCEPTE

Disc dur ordinador i instal.lació

Import
pressupost
(IVA inclòs)

99,00 €

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
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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 INVERSIÓ, Pressupostos contractes menors de SUBMINISTRAMENTS
Núm.
RE
2020

869

NIF /
PROVEÏDOR

B43484559
MR. BIT -BEEP

CONCEPTE

Disc dur ordinador i instal.lació

Import
pressupost
(IVA inclòs)

99,00 €

Aplicació
pressupostària
2020

00/920.63601-01

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

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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