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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 30/2020 de data 05 d'agost de 2020 

Ens: Ajuntament de Móra la Nova 

Òrgan: Junta de govern 

Caràcter: Ordinària 

President/a: Jesús Álvarez Vilas 

Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado 

Dia: 5 d'agost de 2020 

Hora d'inici: 14:30 

Hora de finalització: 15:00 

Lloc: Sala de Juntes i Comissions 
 

Assistents: 

 
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

Excusen la seva assistència: 

 
Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira (ERC - AM) 

 

 
ACORDS 

 
SECRETARIA 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 27/2020 DE DATA 27/07 

/2020. EXTRAORDINÀRIA I URGENT 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 
 

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 29/2020 DE DATA 29 DE 

JULIOL DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
PERSONAL 

 

3. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. .../... 
 

Aprovat per unanimitat. 
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Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 22/07/2020 referent a la sol·licitud 

de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/8/2020. 

 
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: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 21/08/2020 31,23 

 
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. 

 
 

4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. .../... . 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 24/07 

/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/8/2020. 
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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: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 21/08/2020 23,64 

 
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. 

 
 

5. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. .../... 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 22 

/07/2017 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/8/2020. 

 
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. 
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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: 

 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 21/08/2020 19,82 

 

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. 

 
 

6. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. ESTER PUENTE PERPIÑÀ. 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 24/07 

/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/8/2020. 

 
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: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 
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.../... 1 21/08/2020 19,82 

 

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. 

 
 

7. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. .../... . 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 22/07/2020 referent a la sol·licitud 

de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/8/2020. 

 
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: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 21/08/2020 17,92 

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

 

 
Règim de recursos: 
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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. 

 
 

8. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SRA. .../... . 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 22 

/07/2020 referent a la sol·licitud de reconeixement del PRIMER trienni des del dia 21/08/2020. 

 
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: 

 
 

EMPLEAT PÚBLIC 
TRIENNI 

RECONEGUT 

 

EFECTES 
 

IMPORT MENSUAL 

.../... 1 21/08/2020 16,01 

 
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. 

 
 

9. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE COMPLEMENT ESPECIAL PER TAL DE 

MILLORAR UNA FUTURA PENSIÓ DE LA SRA. .../... . 
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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 

.../... 14/08/1955 65 17% 101,19 

 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni personal laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

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 

.../... 14/08/1955 65 17% 101,19 

 
Aquest augment del percentatge, del 16% al 17% del Salari Base, suposa un augment mensual 

de 5.95 euros. 
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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. 

 
 

10. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE QUINQUENNI: SRA. .../... 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 31/07/2020 referent la sol·licitud 
de reconeixement del PRIMER quinquenni des del dia 31/08/2020. 

 
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. 

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 del Secretari Interventor 

 

 
Fonaments de dret 

 
Conveni personal laboral Ajuntament de Móra la Nova. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 
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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 

.../... 31/08/2015 31/08/2020 54,26 

 
NOTIFICAR aquesta resolució al interessat 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. 

 

 
CONTRACTACIÓ 

 

11. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE CONTRACTACIÓ MIXTA DE 

SUBMINISTRAMENT I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE 

LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D’ESPORTS DE MÓRA LA NOVA. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 10/07/2020, va aprovar el 

plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació mixta de 

subministrament i d’execució de les obres de substitució del parquet de la pista esportiva del 

pavelló d’esports de Móra la Nova, amb un pressupost de licitació de 82.545,47 euros (IVA no 

inclòs), corresponents al valor estimat del contracte, i 17.334,55 euros corresponents a l'Impost 

sobre el Valor afegit i una durada de 55 dies. 

 
Es va considerar que el procediment més adequat per a la seva adjudicació era l’obert, i 

diversos criteris d’adjudicació, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP, oferta 

econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració. 

 
En data 20/07/2020 va finalitzar el termini per a la presentació de proposicions per participar 

en el procediment obert de la contractació mixta de subministrament i d’execució de les obres 

de substitució del parquet de la pista esportiva del pavelló d’esports de Móra la Nova, havent- 

se rebut en el registre telemàtic del portal de contractació pública d’aquest Ajuntament, 4 

proposicions per participar en la licitació referida. 

 
 

Denominació social 
 

NIF 
D a t a 

d'entrada 

H o r a 

d'entrada 

Registre 

d'entrada 
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VIA GLOBAL 

FLOORING 

S.L 

B65761868 16/07/2020 11:59:09 
4309440003-1- 

2020- 

    002103-2 

 

PL SPORTS, S.L. 
 

B61106308 
 

16/07/2020 
 

17:12:10 
4309440003-1- 

2020- 

    002107-2 

DECORESPORT, S. 

A. 

 

A08813743 
 

20/07/2020 
 

12:37:25 
4309440003-1- 

2020- 

    002164-2 

 

SOLUCIONES 
 

B95606638 
 

20/07/2020 
 

13:48:28 
4309440003-1- 

2020- 

DECORATIVAS 

IBAIZABAL 

    

002166-2 

 

En data 20/07/2020 es va sol·licitar dels serveis tècnics un informe sobre la solvència tècnica 

de les empreses 

 
En data 27/07/2020 s’ha emés informe dels serveis tècnics amb el següent tenor literal: 

 
Les empreses presentades han estat Decoresport, SA; Soluciones Decoratives Ibaizabal, 

SL; Pl sports, SL, i Via Global Flooring, SL. 

Totes les empreses han presentat la documentació establerta en la Clàusula 2a, donant 

com a justificada la solvència tècnica o professional establerta en els apartats c) i d) de la 

clàusula esmentada del plec de clàusules administratives 

 
En data 24/07/2020 es va procedir a l’obertura del sobre B de cadascuna de les empreses 

licitadores, és a dir l’oferta econòmica i la proposta d’ampliació del termini de garantia en 

relació al contracte de referència, amb el següent resultat: 

 

VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
EMPRESES 

 

VIA GLOBAL 

FLOORING SL 

 
PL SPORTS SL 

 

DECORESPORT, S. 

A. 

SOLUCIONES 

DECORATIVAS 

IBAIZABAL SL. 

Ampliació del termini de 

garantia -15 PUNTS- 5 per 

cada any addicional 

d'increment 

 
 

2 anys addicionals 

 
 

3 anys addicionals 

 
 

3 anys addicionals 

 
3 anys 

addicionals 

Oferta econòmica SENSE 

IVA 

 

68.500,00 € 
 

69.782,50 € 
 

66.590,18 € 
 

72.290,20 € 

Baixa SENSE IVA 14.045,47 € 12.762,97 € 15.955,29 € 10.255,27 € 

 
En data 27/07/2020 la Mesa de Contractació va procedir a fer una valoració Global de tots els 

criteris obtenint-se el següent resultat: 

 

VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS 
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EMPRESES V I A 

GLOBAL 

FLOORING 

SL 

PL SPORTS 

SL 

DECORESPORT, 

S.A. 

SOLUCIONES 

DECORATIVAS 

IBAIZABAL SL. 

Ampliació del termini de garantia -15 

PUNTS- 5 per cada any adicional 

d'increment 

 
10 

 
15 

 
15 

 
15 

Criteri econòmic -50 PUNTS- 44,02 40,00 50,00 19,28 

Oferta econòmica SENSE IVA 68.500,00 € 69.782,50 € 66.590,18 € 72.290,20 € 

Baixa SENSE IVA 14.045,47 € 12.762,97 € 15.955,29 € 10.255,27 € 

VALORACIÓ TOTAL PUNTS 

AUTOMÀTICS PER EMPRESA 

 

54,02 
 

55,00 
 

65,00 
 

34,28 

 

D’acord amb el contingut de la valoració efectuada, la relació classificada, per ordre decreixent, 

de les proposicions presentades es mostra seguidament: 

 
 

ORDRE DECREIXENT 
 

EMPRESA 
P U N T S 

OBTINGUTS 

1 DECORESPORT, S.A. 65,00 

2 PL SPORTS SL 55,00 

3 VIA GLOBAL FLOORING SL 54,02 

 

4 
SOLUCIONES DECORATIVAS 

IBAIZABAL SL. 

 

34,28 

 
A la vista de la valoració efectuada per la Mesa de Contractació, i del resultat de la puntuació 

obtinguda per les empreses participants en la licitació, la Mesa de contractació. 

 
En data 04/08/2020, l’empresa DECORESPORT, S.A., ha donat compliment al requeriment de 

documentació efectuat en el moment de l’adjudicació provisional i ha aportat la documentació 

relativa a: 

 

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb AEAT i amb la Seguretat 

Social 

Aval del 5% de l’import d’adjudicació sense IVA (5% de 66.590,18 €= 3.329,51 €) 

 

 
Fonaments de dret 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
La legislació aplicable és la següent: 

 

 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes del sector públic 

(LCSP). 
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 

contradigui a la LCSP 

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 

/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya 

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en el treball en les obres de construcció. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT, a l’empresa licitadora, DECORESPORT, S.A. amb 

CIF A08813743, la contractació mixta de subministrament i d’execució de les obres de 

substitució del parquet de la pista esportiva del pavelló d’esports de Móra la Nova, que ha 

obtingut la puntuació total de 65 punts, i pel preu d’execució del contracte, de seixanta sis mil 

cinc-cents noranta euros amb divuit cèntims d'euro (66.590,18 €) MÉS IVA (80.574,11 € IVA 

INCLÒS). 

 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa DECORESPORT, S.A, i a la resta d’empreses 

licitadores. 

 
TERCER.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’ 

article 198 de la LCSP. 

 
QUART. Publicar aquest acord al perfil del contractant. 

 

 
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 

 
 

 

Secretari Interventor 

Josep Maria Piñol Jurado 

Alcalde 

 
Jesús Álvarez Vilas 


