Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 27/2020 de data 27/07/2020. Extraordinària i urgent
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Extraordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 27 de juliol de 2020
Hora d'inici: 15:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

ACORDS
COVID 19
1. SUSPENSIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID19:
FESTES MAJORS 2020, TANCAMENT DE LA LLAR DE JUBILATS I AVANÇAMENT DEL
TANCAMENT DEL CASAL D'ESTIU.
Aprovat per unanimitat.
FETS
Davant l’estat d’alarma declarat per la pandèmia causada pel Coronavirus SARSCoV-2 l'equip
de govern es veu amb l'obligació de prendre decisions quan a les festes i algunes activitats que
hi havien previstes per les properes setmanes.
Cal tenir en compte que a nivell local, el municipi de Móra la Nova en els darrers dies ha
incrementat la situació d’emergència degut a un degoteig de casos de COVID 19 al municipi,
que han generat un brot, i que comporta que hi hagin més de 30 persones confinades.
Davant d’aquesta situació seria una irresponsabilitat de l’Ajuntament de Móra la Nova no
prendre mesures de protecció per garantir la salut dels vilatans.
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Així doncs es fa necessari per garantir la seguretat de les persones, suspendre les Festes
Majors 2020, el tancament de la llar de jubilats fins nou avís, i el tancament del casal d’estiu
amb efectes 31/07/2020
La suspensió de la Festa Major comporta la necessitat de rescindir els contractes amb diferents
proveïdors. Vistos els pressupostos següents (relatius a la festa Major 2020) aprovats en la
Junta de Govern Local de data 22/07/2020:
Vist el pressupost núm. 27/2020, RE 4309440003-1-2020-002181-1, del senyor Pere
Blanch Descarrega, per la sonorització de diferents actes de la Festa Major, per import
de 6.655,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002184-1, del
senyor Gilbert Trilles Nadal, per l’actuació del Mag Struc el dia 31 de juliol, per import de
825,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002185-1, dels
senyors Associació de Foment de les Havaneres i Cant de Taverna els Cremats, el dia 3
d’agost, per import de 1.650,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002186-1, dels
senyors Barceló Festes, SL, pel lloguer de cadires per la Festa Major, per import de
1.452,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002187-1, dels
senyors Barceló Festes, SL, per l’actuació de l’artista Hamelí el dia 1 d’agost, per import
de 1.870,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002189-1, dels
senyors Promotora 600’NS, SL, per l’actuació El Sr. Marcel·li fa de Capri i el Sr.
Bohigues No... el dia 1 d’agost, per import de 2.915,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002190-1, dels
senyors EQM Serveis Culturals, SCCL, per l’actuació Antipasti el dia 2 d’agost, per
import de 1.650,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 13 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002192-1, de la
senyora Laia Hernández Argilés, per l’espectacle “del sofà al carrer” el dia 31 de juliol,
per import de 2.850,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 10 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002193-1, dels
senyors Produccions Artístiques Victori, SL, pel concert/ball el dia 2 d’agost, per import
de 7.700,00 euros (IVA inclòs).
Vist el pressupost de data 17 de juliol de 2020, RE 4309440003-1-2020-002194-1, dels
senyors Produccions Artístiques Victori, SL, pel concert senyor Haldor Mar el dia 1 d’
agost, per import de 2.970,00 euros (IVA inclòs).
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Vist el contracte dels senyors Produccions Artístiques Victori, SL, pel concert Sense Sal el dia 3
d’agost, per import de 3.520,00 euros (IVA inclòs), signat per la regidora Sra. Miriam Vinaixa
Rey
Fonaments de dret
FONAMENTS DE DRET:
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 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 sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 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.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que és 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.
Bases d’execució del pressupost municipal de 2020.
S'ACORDA:
PRIMER.- Suspendre les Festes Majors 2020.
SEGON.- Procedir al tancament de la Llar de Jubilats fins nou avís.
TERCER.- Procedir al tancament del casal d’estiu amb efectes del 31/07/2020.
QUART.- Rescindir el contractes següents:
PRIMER.- Segons pressupost aprovat núm. 27/2020 del senyor Pere Blanch Descarrega
amb NIF 78577211B per import de 6.655,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:03/3381/22609/01.
SEGON.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 del senyor Gilbert Trilles Nadal amb NIF
39875059M per import de 805,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03/3381
/22609/01.
TERCER.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 dels senyors Associació de Foment de
les Havaneres i Cant de Taverna els Cremats amb CIF G55168280 per import de
1.650,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03/3381/22609/01.
QUART.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 dels senyors Barceló Festes, SL amb
CIF G55168280 per import de 1.452,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03
/3381/22609/01.
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CINQUÈ.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 dels senyors Barceló Festes, SL amb
CIF G55168280 per import de 1.870,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03
/3381/22609/01.
SISÈ.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 dels senyors Promotora 600’NS, SL amb
CIF B55013932 per import de 2.915,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03
/3381/22609/01.
SETÈ.- APROVAR el contracte de data 13 de juliol de 2020 dels senyors EQM Serveis
Culturals, SCCL amb CIF F63315865. Autoritzar i disposar l’import de 1.650,00 euros
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2020:03/3381/22609/01.
VUITÈ.- Contracte de data 13 de juliol de 2020 de la senyora Laia Hernández Argilés
amb NIF 52429697R per import de 2.850,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2020:03/3381/22609/01.
NOVÈ.- Contracte de data 10 de juliol de 2020 dels senyors Produccions Artístiques
Victori, SL amb CIF B60746591 per import de 7.700,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:03/3381/22609/01.
DESÈ.- Contracte de data 17 de juliol de 2020 dels senyors Produccions Artístiques
Victori, SL amb CIF B60746591 per import de 2.970,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:03/3381/22609/01.
ONZÈ.- Contracte de data 17 de juliol de 2020 dels senyors Produccions Artístiques
Victori, SL amb CIF B60746591 per import de 3.520,00 euros (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2020:03/3381/22609/01.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, als serveis administratius
d’ intervenció i tresoreria, per al seu coneixement i efectes.
SISÈ.- Comunicar aquest acord a la població mitjançant bans.

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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