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Acta Junta de govern 
 

 

Identificació de la sessió 

 
Sessió: Junta de Govern Local nº 38/2020 de data 7 d'octubre 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: 7 d'octubre de 2020 

Hora d'inici: 20:00 

Hora de finalització: 21:00 

Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents: 

 
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM) 

Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM) 

 
 

Excusen la seva assistència: 

 
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM) 

 

 
Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels punts 5 a 7 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 37/2020 DE DATA 30 DE 

SETEMBRE DE 2020 

 
Aprovada l'acta per unanimitat. 

 

 
HISENDA 

 

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS DEL 

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I OBRA PER LA “SUBSTITUCIÓ DEL 

PARQUET DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D´ESPORTS DE MÓRA LA NOVA”. 

 
Aprovat per unanimitat. 
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Fets 

 
Per part de la Direcció d’Obres s'ha proposat l’aprovació de DOS PREUS CONTRADICTORIS 

en el contracte mixt de subministrament i obra per la “Substitució del parquet de la pista 

esportiva del Pavelló d’Esports de Móra la Nova”, que s’ha executat durant el mes de 

SETEMBRE/2020. 

 
Aquests preus contradictoris es corresponem a treballs que no figuren al projecte adjudicat i 

que han de ser d’aplicació per la finalització correcta de les obres i el posterior bon 

funcionament de l’equipament. 

 
Els preus han estat acceptats pel contractista DECORESPORT, SA i per la direcció de l’obra, 

l´arquitecta municipal, senyora .../..., d’acord amb les ACTES signades en data 28/09 

/2020. Les actes consten a l´expedient de contractació de l’obra núm. 4309440003-2020- 

0000523. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017- 

Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

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 el DOS PREUS CONTRADICTORIS de l’actuació municipal “Substitució 

del parquet de la pista esportiva del Pavelló d’Esports de Móra la Nova”, d’acord amb les actes 

subscrites per la Direcció de l’obra i per l’empresa adjudicatària DECORESPORT, SA , en data 

28/09/2020, que corresponen a obres del mes de SETEMBRE/2020 i que consten a l´expedient. 

 
SEGON: D’acord amb l’establert a l’article 158.2 del Reglament de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, els nous preus es consideren incorporats a tots els efectes als 

quadres de preus del projecte. 

 

 
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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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 

 
 

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DEL CONTRACTE MIXT 

DE SUBMINISTRAMENT I OBRA PER LA “SUBSTITUCIÓ DEL PARQUET DE LA PISTA 

ESPORTIVA DEL PAVELLÓ D´ESPORTS DE MÓRA LA NOVA”. 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
L´empresa adjudicatària del contracte mixt de subministrament i obra per la “Substitució del 

parquet de la pista esportiva del Pavelló d’Esports de Móra la Nova”, DECORESPORT, SA, 

amb NIF A08813743, lliura a aquest ajuntament la següent documentació: 

 
a) CERTIFICACIÓ D’OBRA: 

 
NÚM. PERÍODE IMPORT 

1 Setembre/2020 82.588,31 € 

 
b) FACTURA: 

 

NÚM. CONCEPTE IMPORT 

 
200073 

Subministrament i execució de les obres de substitució del parquet 

de la pista esportiva del pavelló d´esports de Mora la Nova. 

Certificació 1ª i última 

 
 

82.588,31 € 

 
 

 
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. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017- 

e. Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 

f. Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

g. 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 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER: APROVAR la certificació núm. 1 i única derivada de l´execució del contracte mixt de 

subministrament i obra per la “Substitució del parquet de la pista esportiva del Pavelló 

d´Esports de Móra la Nova”, per import de VUITANTA-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA- 

VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (82.588,31 €), IVA incòs, lliurada pel contractista 

adjudicatari, l´empresa DECORESPORT, SA, amb NIF A08813743, i conformada per la 

direcció tècnica de la mateixa, l´arquitecta municipal, senyora Rosa Poyo. 

 
SEGON: APROVAR la FACTURA NÚM. 200073 emesa pel contractista DECORESPORT, SA, 

amb NIF A08813743, en concepte de la certificació núm. 1 i única derivada de l´execució del 

contracte mixt de subministrament i obra per la “Substitució del parquet de la pista esportiva del 

Pavelló d´Esports de Móra la Nova”, per import de VUITANTA-DOS MIL CINC-CENTS 

VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (82.588,31 €), IVA inclòs. 

 
TERCER: RECONEIXER aquesta obligació a càrrec de la partida 01 3421 63204 03 del 

Pressupost General municipal de l'any 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 

 
 

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE TAXES EN RELACIÓ A L´EXPEDIENT 

DE FORMALITZACIÓ DEL CANVI DE TITULARITAT D´UNA ACTIVITAT RECREATIVA, NÚM. 

4309440003-2020-0000541 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
EXP. 1/16 ARec 

ACTIVITAT: SALA DE FESTES AMB ESPECTACLE 

SITUACIÓ: C. Ginesta, núm. 8, Pol. Ind. “Pda. Aubals”, parc. 25, NAU 5 

TITULAR ACTUAL: Sra. .../... 

SOL.LICITANT CANVI DE TITULARITAT: Sr. .../... 

NIF: 78579045M 

REFERENCIA CADASTRAL: 2636508CF0523D0005EQ 
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Es dona compte de l’escrit núm. RE 1869 en data 30/06/2020, presentat pels senyors Sònia 

Hilmer Ramos i Amadeo Pujol Ahulló, amb DNI núm. 77833059R i 78579045M, 

respectivament, relatiu a la comunicació del canvi de titularitat de la llicència municipal de l’ 

activitat destinada a SALA DE FESTES AMB ESPECTACE , situada al C. Ginesta núm. 8, del 

Pol. Ind. “Pda. Aubals”, parc. 25, nau 5, d´aquesta població, al seu favor. 

 
A la petició de canvi de titularitat hi consta el vist-i-plau de l´antic titular de la llicència, la 

senyora .../... . 

 
La llicència municipal de l´establiment objecte del canvi de titularitat fou atorgada per la Junta 

de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 18/01/2017. 

 
La petició de canvi de titularitat ha estat informada FAVORABLEMENT pels Serveis Tècnics 

Municipals, en data 24/09/2020, informe que consta a l´expedient 4309440003-2020-0000541. 

 

 
Fonaments de dret 

 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local 

b. Text Refós de la Llei municipal i de Règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril 

c. Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 

d. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives. 

e. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l´activitat administrativa de 

l´Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d´impuls de l’ 

activitat econòmica. 

f. R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals 

g. Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 

h. Decret 112/2010, de 31 d´agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives 

a. Ordenança fiscal 06T. Reguladora de la Taxa per l´expedició de documents i tramitació 

d´expedients administratius. 

j. 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. Donar-se per ASSABENTADA del canvi de titularitat de la llicència d’activitat 

recreatives destinada a SALA DE FESTES AMB ESPECTACLE, situada al C. Ginesta, núm. 1 

del Polígon Industrial “Pda. Aubals”, parcel.la 25, nau 5 de Móra la Nova, a favor del senyor 

.../..., amb NIF .../..., d´acord amb l’Exp. 1/16 ARec. 

 
SEGON. APROVAR la corresponent liquidació de taxes pel canvi de titularitat de la llicència, la 

qual ascendeix la quantitat de NORANTA EUROS (90,00 €). 
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TERCER. Notificar aquest acord a l´interessat i a la Direcció General de Jocs i Espectacles de 

la Generalitat, pel seu coneixement i efectes. 

 
QUART. RECURSOS: Pel que respecta a la formalització del canvi de nom de l'activitat no 

procedeix la interposició de cap recurs, però si es vol impugnar el present acord, en allò que es 

refereix a la LIQUIDACIÓ de les Taxes municipals, que no posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un 

mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 
Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. 

 

 
Règim de recursos: 

 
Els que figuren a l´acord. 

 
 

5. APROVACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE DESFIBRIL•LADORS A TRAVÉS DE L’ 

ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2016.03). 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
1.- L’Ajuntament de Móra la Nova en data 05/12/2012, va aprovar l’adhesió al sistema d’ 

adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci 

Català pel desenvolupament Local. 

 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 

tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 

tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió 

Executiva de data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells 

desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall 

per lots que seguidament es relaciona: 

 
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6 

4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6 

5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3 

6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5 
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3.- En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 

mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells 

desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de conformitat 

amb el procediment referenciat a l’apartat anterior. 

 
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de data 26 d’abril de 2018, es resolgué 

aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors 

(DEA) i els serveis associats i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2016.03) a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en tots els seus lots, 

per tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i 

deures derivats de la relació contractual. Actuacions que es van formalitzar en data 17 de maig 

de 2018. 

 
5.- En data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient de la primera 

pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 

associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2016.03) per un període addicional de 12 mesos, des del 20 d’octubre del 2019 fins a 20 d’ 

octubre de 2020. 

 
6.- En data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les diferents entitats 

mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de subministrament d’aparells 

desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació. 

 
7.- Antecedents de l’adhesió 

 
Es fa necessari contractar el manteniment dels desfibril·ladors que ha anat adquirint l’ 

Ajuntament de Móra la Nova 

 
8.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 

subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als 

articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 

 
9.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i el 

198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 

subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió 

adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del 

CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 

 
10.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de 

forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de 

contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a 

un Acord marc. 

 
11.- De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de 

contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa 

anterior.” 
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D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del 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, i resta de 

disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de 

funcionament i competències de les entitats locals, es proposa a la Junta de Govern Local, l’ 

adopció acords que consten en la part dispositiva. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’Acord marc de 

subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 

formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03). 

 
Segon.- Aprovar la contractació dels serveis associats de manteniment, a partir de 07/10/2020 

amb l’empresa adjudicatària NEOSALUS SOLUTIONS, SL següents (que consten en el 

pressupost 10JE/255 de l’esmentada empresa : 

 
 
 

Manteniment de desfibril·ladors 

 
Nombre 

(aparells) 

Número de 

mensualitats 

(en      

manteniments) 

 
Preu/unitat (€) 

(sense IVA) 

 
 

Preu total 

 

 
(Manteniment) 

 

 
4 

24 mesos 

ampliables amb 

d u e s 

pròrrogues de 

12 mesos 

cadascuna. 

 
 
 
144 

 
 
 
576 

Manteniment: bateria i electrodes 1 - 95 95 

     

 
Tercer.- Notificar aquest acord a NEOSALUS SOLUTIONS, SL amb CIF B25733007, com a 

empresa adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i 

els serveis associats de manteniment i formació amb destinació, (neosalus@neosalus.com; 

PQ. Parc de Gardeny Ed. Incuba. N 1 OF 1-7, 25003 - LLeida), així com a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu 

electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 
Règim de recursos: 

mailto:centraldecompres@acm.cat
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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 

 
 

6. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ PRESSUPOSTOS NÚM. 020/20SER, JGL 07/10/2020 
 

Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Es dona compte dels pressupostos presentats durant el període comprés entre e l'1 i el 7 

d'octubre de 2020, corresponent a contractes menors de despesa corrent de serveis: 

 
Vist el pressupost núm. 133-2020, RE 4309440003-1-2020-003164-1, dels senyors Fielturf 

Poligras, SA, pel servei de manteniment preventiu de la gespa del camp futbol, per import de 

1.059,36 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 5373, RE 4309440003 -1-2020-003174-1, dels senyors Tallers Gon- 

Gar, SL, per la reparació de la biotrituradora, per import de 3.008,67 euros (IVA inclòs). 

 
Vist el pressupost núm. 10 JE/265, RE 4309440003 -1-2020-003102-1, dels senyors Neosalus 

Solutions, SL, pel servei de manteniment agrupada ACM de quatre DEA i subministrament de 

elèctrodes, per import de 811,91 euros (IVA inclòs). 

 
 

 
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. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 

PRIMER.- APROVAR el pressupost núm. 133-2020 dels senyors Fieldturf Poligras, SA amb 

CIF A58653676, autoritzar i disposar l’import de 1.059,36 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:06/3424/21200/01. 

 
SEGON.- APROVAR el pressupost núm. 5373 dels senyors Tallers Gon-Gar, SL amb CIF 

B43442474, autoritzar i disposar l’import de 3.008,67 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida 

2020:02/171/21400/01. 

 
TERCER.- APROVAR el pressupost núm. 10 JE/265 dels senyors Neosalus Solutions, SL amb 

CIF B25733007. Autoritzar i disposar l’import de 811,91 euros (IVA inclòs), a càrrec de la 

partida 2020:07/311/21300/01. 

 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i traslladar el present acord als serveis 

administratius d’Intervenció i Tresoreria, per al seu coneixement 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. 

 
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 

 
 

7. APROVACIÓ D'ABONAMENT D'INDEMNITZACIONS PER DESPLAÇAMENTS, PER LA 

PARTICIPACIÓ COM A MEMBRE DE TRIBUNAL DE SELECCIÓ I DESPESES 

OCASIONADES PEL TELETREBALL 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vists els diferents desplaçaments realitzats per diferents membres del personal al servei de l’ 

Ajuntament de Móra la Nova, que no estan subjectes a retenció, i que han estat degudament 

autoritzats pel responsable de la seva àrea, presentats durant el període comprés entre el 1 de 

juny i el 30 de setembre de 2020, segons el detall indicat en l’Annex I. 

 
Vistes les diferents sol·licituds d'indemnitzacions meritades per la participació com a membre 

del tribunal de selecció de l’Ajuntament de Móra la Nova, que no estan subjectes a retenció, 

segons el detall indicat en l’Annex II. 
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Vistes les diferents sol·licituds de despeses ocasionades durant el període 16 de març i 22 de 

juny de 2020 de membres del personal al servei de l'Ajuntament de Móra la Nova, que no 

estan subjectes a retenció, segons el detall indicat en l’Annex III. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 

 
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de 

modificació parcial de les lleis de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i 

sobre el Patrimoni. 

 
Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques i és modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, 

aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER.- Autoritzar, disposar, reconèixer la despesa i portar a terme el pagament  dels 

imports relacionats en l’Annex I, de les despeses de desplaçaments no subjectes a IRPF de 

treballadors municipals, per import de 23,30 euros, a càrrec de la partida 2020:02/130/23120 

/01 i per import de 19,10 euros, a càrrec de la partida 2020:04/3321/23120/01. 

 
SEGON.- Autoritzar, disposar, reconèixer la despesa i portar a terme el pagament dels imports 

relacionats en l’Annex II, de les despeses d’indemnitzacions meritades per la participació com a 

membre de tribunals de selecció de l’Ajuntament de Móra la Nova i no subjectes a IRPF, per 

import de 373,32 euros, a càrrec de la partida 2020:00/920/22607/01. 

 
TERCER.- Autoritzar, disposar, reconèixer la despesa i portar a terme el pagament dels 

imports relacionats en l’Annex III, de les despeses diverses relacionades amb la COVID-19 no 

subjectes a IRPF de treballadors municipals, per import de 85,35 euros, a càrrec de la partida 

2020:07/311/22699/01. 

 
QUART.- Traslladar el present acord als serveis municipals de la Intervenció, Tresoreria i 

Personal, per al seu coneixement 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. 

 
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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SUBVENCIONS 
 

8. APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA AJUTS ECONÒMICS PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR 

D'INFANTS "EL COMELLAR" 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Vistes les bases generals de subvencions per ajuts econòmics de caràcter individual per 

l'assistència de nens a la llar d'infants municipal "El Comellar" aprovades pel Ple que figuren en 

aquest expedient. 

Atesa la voluntat de la regidora d'ensenyament i hisenda de convocar un any més la subvenció 

per donar ajuts per l'assistència dels nens/es a la llar d'infants. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

PRIMER: Aprovar la convocatòria d'ajuts econòmics de caràcter individual per l'assistència de 

nens a la llar d'infants municipal "El Comellar", curs 2019/2020 amb el següent contingut: 

SEGON: Publicar la convoatòria al BOPT per mitjà de la Base de datos nacionales de 

subvenciones. 

 
Annex 

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER L’ 

ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL COMELLAR”. CURS 2019/2020 

 

 
1. Indicació de les bases reguladores. 

 
La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases que han 

de regir la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per l’assistència a la llar d’infants 

municipal “El Comellar” aprovades pel Ple Municipal de data 30 d’abril de 2020, i que es poden 

trobar al BOPT de data 6 d'agost 2020. 

 
2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima de les 

subvencions convocades dins dels crèdits disponibles. 
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El seu finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 2020/12/3232.48204-01 del 

pressupost de l’Ajuntament de Móra la Nova per a l’any 2020. 

 
L’atorgament de les subvencions regulades a les presents bases se supedita a l’efectiva 

existència i disponibilitat de crèdit pressupostari suficient. 

 
3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 
L’ajuntament de Móra la Nova concedirà ajuts econòmics de caràcter individual per minorar la 

quota mensual de pagament de l’assistència de nens a la Llar d’Infants municipal “El Comellar”. 

Com a mesura de foment de viure en el municipi i per tal d’evitar la despoblació. 

 
4. Procediment d’atorgament. 

 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió en règim de concurrència 

competitiva. 

 
5. Requisits que s’exigeixen per a sol·licitar la subvenció i documents i informacions que 

han d’acompanyar a la petició. 

 
Poden optar a l’obtenció d’aquest ajut les famílies amb nens empadronats en el municipi que 

estiguin matriculats en la Llar d’Infants municipal “El Comellar”, els pares i/o tutors legals dels 

quals estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries referents a aquest 

ajuntament i amb l’AEAT i amb la Seguretat Social. 

 
Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut: 

 
a) En cas de que es vulgui optar per qualsevol dels ajuts tipificades amb les lletres a, b, c i d del 

barem d’imports de les subvencions, fotocòpia compulsada de les declaracions de l’IRPF de 

totes les persones membres de la unitat familiar amb l’obligació de declarar, o autorització a 

l'Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes dades a l'AEAT. 

 
b) En cas que el pare, mare o representats legals, no estiguin obligats a realitzar la 

declaració de l’IRPF, caldrà aportar certificat expedit per l’AEAT que consti aquesta no 

obligació. 

 

 
c) Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la 

Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes dades. 

En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificats d’estar al corrent amb les 

obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social. 

 
Al moment de la sol·licitud, serà emès pels diferents serveis administratius de l’ajuntament de 

Móra la Nova: 

 
a) Certificat del Padró d’Habitants que acrediti d’empadronament de la unitat familiar en 

Móra la Nova. 
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b) Certificat dels serveis de recaptació que acrediti que els pares i/o tutors legals no són 

deutors per cap concepte de l’ajuntament de Móra la Nova, on consti específicament que el 

sol·licitant ha pagat els rebuts mensuals de la taxa de servei de la Llar d’infants. 

 
c) Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat 

Social pels sol·lcitants que hagin autoritzat a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar-ho 

per compte d’ells. 

 

 
6. Quantia de l’Ajut. 

 
1. L’import de l’ajut vindrà determinat per la quantia de la renda per càpita de la unitat 

familiar, d’acord amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent i segons el següent 

barem: 

 

A) Fins al 1,5 vegades el SMI 29,00 €/mes 

B) Des més d’1,5 fins a 2 vegades el SMI 21,00 €/mes 

C) De més de 2 fins 2,5 vegades el SMI 15,50 €/mes 

D) Més de 2,5 vegades el SMI 11,00 €/mes 

E) Quota mínima garantida 5,50 €/mes 

 
2. Per a tenir dret al 100% de l’import de l’ajut que, segons el barem assenyalat en el punt 1r 

correspongui, els pares dels nens matriculats en la Llar d’Infants municipal “El Comellar” 

han de portar empadronats al municipi un mínim de 2 (dos anys). 

 
Si porten menys de 2 (dos anys) empadronats al municipi, únicament es tindrà dret al 75% 

de l’import que correspondria. 

 
3. En tot cas, l’import de l’ajut no excedirà del 50% de l’import mensual de la llar d’infants, a 

excepció de resolució en contrari, degudament motivada. 

 
4. L’ajut es concedirà pels mesos de durada del curs pel qual s’hagi matriculat l’infant, amb 

un màxim d’11 mesos. 

 

 
7. Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment. 

La fase d'instrucció correspondrà a la regidora delegada de l'àrea d'hisenda, que formularà 

proposta de resolució. 

La proposta de resolució es farà en base a una poposta efectuada per un Comitè de Valoració 

que com a òrgan col·legiat competent, emetrà l'informe preceptiu previ a la proposta de 

resolució de l'òrgan instructor. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern Local resoldrà 

la concessió dels ajuts en termini de 4 (quatre) mesos. 

 

 
8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds. 
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Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Móra la Nova, 

ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer Major número 88 baixos, de 

dilluns a divendres no festius de 10:30 a 14:00 hores, presentant-se en qualsevol de les formes 

previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/92. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de la publicació 

de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOPT. L’Ajuntament de Móra la Nova, disposa d’un 

model normalitzat per tal efecte, podent emprar també el model d’instància genèric. 

 
9. Termini de resolució i notificació. 

 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern Local resoldrà 

la concessió dels ajuts en el termini de 4 (quatre) mesos. 
 

Les peticions estimades, es notificaran únicament a través de la seva publicació en el taulell d’ 

anuncis d’aquest Ajuntament, situat a l’Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) ubicada al carrer 

Major número 88 baixos i a la pàgina municipal www.moralanova.cat, sens perjudici que es 

puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la 

notificació individual i té els mateixos efectes, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Les peticions desestimades seran notificades individualment. 

 
Aprovada la concessió de l’ajut per la Junta de Govern Local, es procedirà al seu pagament en 

el termini màxim de 6 (sis) mesos, mitjançant transferència al compte indicat en la sol·licitud. 

 
En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del compte 

d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’Ajuntament de Móra la 

Nova, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades per la devolució i la nova gestió 

d’abonament. 

 
Transcorreguts tres mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver-les resolt per 

causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, d’acord amb l’article 124.1 f) 

del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
 
 
 
 

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 

http://www.moralanova.cat/
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PATRIMONI 
 

9. APROVACIÓ DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE DEL BAR DE LA ZONA DE 

L'EMBARCADOR DE MÓRA LA NOVA 

 
Aprovat per unanimitat. 

 
 
 

Fets 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, de data 24/04/2018, es va aprovar l’ 

adjudicació del contracte administratiu especial de servei de bar a la zona de l’embarcador amb 

el següent acord: 

 
PRIMER: ADJUDICAR el contracte administratiu especial del servei de bar a la zona de l’ 

embarcador temporada anualitats 2018-2021, a la licitadora SRA. .../..., per la quantitat de 

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS ANUALS (450,00 €), 

en concepte de cànon, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars que 

consten a l’expedient de contractació. 

 
SEGON: L’adjudicatari deurà satisfer a l’ajuntament, en concepte de cànon, la quantitat de 

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS ANUALS (450,00 €), que s’abonarà CADA ANY de la 

següent manera: 

 
Any 2018/2019: El contractista formalitzarà l'ingrés del cànon anual mitjançant un pagament: 

 

 
1. Pagament únic: el dia 15/10/2018 s'haurà d'acreditar l'ingrés del 100% del cànon. 

 

 
Any 2019/2020: El contractista formalitzarà l'ingrés del cànon anual mitjançant un pagament: 

 

 
1. Pagament únic: el dia 15/10/2019 s'haurà d'acreditar l'ingrés del 100% del cànon. 

 

 
Any 2020/2021: El contractista formalitzarà l'ingrés del cànon anual mitjançant un pagament: 

 

 
1. Pagament únic: el dia 15/10/2020 s'haurà d'acreditar l'ingrés del 100% del cànon. 

 

 
TERCER: Els serveis objecte d’aquest contracte comprendrà 3 anualitats, i l’inici es començarà 

a comptar una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de la recepció de la notificació d’aquest 

acord, cas en el qual s’entendrà que s’accepta l’adjudicació per part de l’adjudicatari sense 

necessitat de formalització expressa. 
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Per acord mutu i exprés de les parts, el contracte es podrà prorrogar per 2 anys deixant 

constància formal del mutu acord de la pròrroga amb 2 mesos d’antelació de la finalització del 

període de 3 anys inicial. 

 
QUART: CONSTATAR que per a respondre del compliment del contracte, ha estat constituïda 

a favor de l’ajuntament garantia per import de VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA 

CÈNTIMS (87,50 €). 

 
... 

 
L'adjudicatària .../..., amb data 11/08/2020 i RE núm. 2394, ha comunicat la voluntat de 

finalitzar el contracte amb data 31/07/2020, degut que la COVID-19 ha provocat una 

paralització econòmica que ha afectat al bon funcionament de la instal·lació. 

 
Que l’import del cànon pel període comprès entre el 30/04/2020 i el 31/07/2020 ascendeix a 

113’42 euros. 

 
Que hi ha una fiança constituïda per import de 87’50 euros. 

 

 
Fonaments de dret 

 
Llei 7/1985 LRBRL 

Llei 33/2003 PAP 

 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

Primer. Donar per finalitzat el contracte a efectes del 31/07/2020 a efectes de petició. 

 
Segon. Determinar que a causa de la situació de pandèmia, el bar de l’embarcador no ha pogut 

funcionar amb normalitat. 

 
Tercer. L’import del cànon de la temporada compresa entre el 30/04/2020 i el 31/07/2020, 

només s’ha generat per import de 113,42 euros resultant dels 92 dies transcorreguts fins a la 

finalització de contracte. 

 
Quart. Acceptar parcialment la petició de l’adjudicatària no repercutint el cànon sencer de 113’ 

42 euros, sinó només de 87’50 euros que correspon al valor de la fiança, la qual queda 

requisada a aquests efectes. 

 
Cinquè. No repercutir tampoc l’import de la llum. 

 
Sisè. Notificar aquest acord a la Sra. .../... i a la intervenció. 

 

 
Règim de recursos: 
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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 

 
Francesc Xavier Moliné Rovira 
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Annex 1 del punt 7 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 

 

 
DESPLAÇAMENTS TREBALLADORS NO SUBJECTES A IRPF, PERÍODE 01/06 A 30/09/20 

 

 
Data Nom NIF Concepte Lloc Detall Import 

08/07/20 Murria Espallargas, F.X. 39862299X Reunió AGAVM CAT Fogars de la Selva Autopista 23,30 € 

14/09/20 Font San José, Eduard 77832982Q Setmana llibre en català Barcelona Tren 19,10 € 

     
Total 42,40 € 

 
 
 

 
Desplaçaments no subjectes a retenció de l’IRPF, partida 2020:02/130/23120/01: 23,30 € 

Desplaçaments no subjectes a retenció de l’IRPF, partida 2020:04/3321/23120/01: 19,10 € 
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08/10/2020 
 

 

 
ANNEX II 

 

 
DESPLAÇAMENTS PER LA PARTICIPACIÓ COM A MEMBRE DE TRIBUNALS NO SUBJECTES A IRPF, PERÍODE 01/06 A 30/06/20 

 
 
 

 

Data 

 

Nom 

 

NIF 

 

Procés de selecció 

Condició 

Participant 

Categoria 

Plaça 

 

Dates 

 

Import 

01/07/20 Font San José, Eduard 77832982Q Monitor de lleure Vocal AP 23/06/20 36,72 € 

13/07/20 Perales Córdoba, Fco. J. 30794472W Vigilant Municipal Vocal C2 6, 8 i 10/07/20 110,16 € 

13/07/20 Font San José, Eduard 77832982Q Vigilant Municipal Vocal C2 6, 8 i 10/07/20 110,16 € 

07/08/20 Lacueva Coll, Joan C. 39875957Y Director de lleure Vocal C1 07/08/20 39,78 € 

07/08/20 Lacueva Coll, Joan C. 39875957Y Monitor de lleure Vocal AP 23/06/20 36,72 € 

21/09/20 Font San José, Eduard 77832982Q Director de lleure Vocal C1 07/08/20 39,78 € 

     
Total 

 
373,32 € 

 
 
 
 

Desplaçaments no subjectes a retenció de l’IRPF, partida 2020:00/920/22607/01: 373,32 € 
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ANNEX III 

 

 
DESPESES TREBALLADORS NO SUBJECTES A IRPF, PERÍODE 16/03 A 22/06/20 

 
 
 

Data Nom NIF Concepte  Import 

04/09/20 Nogués Pena, Ma. Remei 39859273C Ús telèfon particular per qüestions de feina 
 

23,85 € 

04/09/20 Gironés Balsebre, Bruno 39867843B Ús telèfon particular per qüestions de feina 
 

61,50 € 

   
Total 85,35 € 

 
 
 
 

Desplaçaments no subjectes a retenció de l’IRPF, partida 2020:07/311/22699/01: 85,35 € 


