AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quaranta minuts del dia 20 de desembre
de dos mil divuit. A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió
ordinària de primera convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal.
Sr. Josep Simó Ribera i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Dolors Bargalló Vidal i
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Marc Solsona Aixalà , i Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

14/01/2019 SECRETARI

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 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, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

No se’n presenta cap.
3.

MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA NÚM. 2018/214,
SOL·LICITADA PER MASMOVIL BROADBAND SAU. . -

Es dóna compte de l’expedient que afecta la llicència urbanística núm. 2018/214, i de
l’informe núm. 143/2018 lliurat pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
“...//...
ANTECEDENTS

INFORMO
Sol·licitant: MASMOVIL BROADBRAND SAU
ADREÇA: AV DE LA VEGA
REGISTRE D’ENTRADA: 2018/11969

DNI: A87297354
POBLACIÓ: ALCOBENDAS
DATA: 28/11/2018

DADES DE LA LLICÈNCIA:
NÚM. LLICÈNCIA D’OBRES: 214/2018. Sol·licitada en data 01/10/2018 i atorgada per la

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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· Que en data 28 de novembre de 2018 ha tingut entrada escrit per part del sol·licitant,
modificant les obres a realitzar, no executades per la no acceptació per part de telefonica de
les seves canalitzacions.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

054689c8b66844ffa68d07ad855ca9b8001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Extranet
Ajuntament
Mollerussa

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Junta de Govern de data 18/10/2018
PETICIONARI: MASMOVIL BROADBRAND SAU
OBRA SOL·LICITADA: “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
TELECOMUNICACIONS”

D’INFRAESTRUCTURES

DE

Aroa Guardiola Franci, arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic
municipal de l’ajuntament de Mollerussa, en relació a la documentació aportada referida a la
llicència d’obres atorgada 214/2018,

Antoni Garcia Jiménez
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INFORMO


La documentació aportada fa constar que es canvia la ubicació d’algunes arquetes
ja que Telefónica no ha acceptat que utilitzin les seves canalitzacions, fet que ha
provocat a redissenyar l’ubicació dels nous elements per poder donar servei a la
resta del municipi que es va quedar sense cobertura en la primera fase.



S’adjunta en la documentació aportada la nova ubicació de les arquetes i el llistat
definitiu, així com fotografies de les noves ubicacions.



Que les variacions ocasionades en el projecte no modifiquen els paràmetres
urbanístics generals de les obres a realitzar, ni tampoc el compliment de la resta de
normatives vigents, i per tant es poden executar.



Entenem que les variacions NO modifiquen el pressupost total de les obres a
realitzar.

CONCLUSIÓ
S’informa Favorablement la Modificació presentada, d’acord amb el planejament vigent,
POUM de Mollerussa, fent constar el següent, en relació a l’expedient:


Caldrà tenir en compte les condicions establertes en l’atorgament de la llicència
214/2018.

Josep Simo Ribera
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Aquest es l’informe que emet el tècnic que subscriu als efectes oportuns,
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació de la llicència urbanística 2018/214, conforme l’expedient
relacionat. La llicència modificada s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el
seu cas, s’especifiquen singularment en la part dispositiva de l’acord.
Segon.- Comunicar els presents acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
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4. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/267 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA, SA.
ASSUMPTE:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/267 PRESENTADA
PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 7 de
desembre de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/12523 de data
11 de desembre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres per a nova escomesa al Sant Pere, 34.

PEM: 250,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:

14/01/2019 SECRETARI

1a.

2a.
3a.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
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Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/267,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

Antoni Garcia Jiménez
11/01/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250 €
5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “REFORMA I ADEQUACIÓ AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA” (FASE 1 EXP. 05/2018) .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” .
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 21.642,14€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. Xavier Rodríguez
Padilla i el Sr. Joan Olivart Palau amb el conforme del adjudicatari, BAX CONSTRUCTORA
CASTELLDANS, SL

Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “COL·LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ
125è ANIVERSARI” .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Denominació obra: “Col·locació de nou paviment al pavelló 125è aniversari” .
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Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 42.402,51€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres la Sra. Aroa Guardiola i
el Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, SL
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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7.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.

L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als
municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord
amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de
l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de
menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis.
El Departament de Treball, Afers social i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell han
signat en data 31 d’agost de 2016 un contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i
els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte programa.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la gestió i prestació dels serveis i
programes referents al Serveis Socials Bàsics a prestar en desplegament de la Fitxa 1 del
Contracte Programa 2016_2019; vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta
de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent als serveis socials bàsics establerts al contracte
programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
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ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de
Mollerussa

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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ACTUEN
El primer, en representació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a l’empara de les facultats
que li confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, en virtut de l’article 53 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.
MANIFESTEN
1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu
a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir els
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels
serveis socials bàsics d’aquests municipis.
2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de dita Llei,
l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil habitants
han signat convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives per tal de
garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat.
3. Que el Departament de Treball, Afers social i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
han signat en data 31 d’agost de 2016 un contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els
criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el
contracte programa. S’adjunta, en Annex 1, les fitxes 1 de les anualitats, 2016, 2017, 2018
i 2019.
4. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments
que formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb
l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’art. 150 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, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir
positivament en la gestió i el finançament dels serveis socials, i que es regeix pels següents
pactes:

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

054689c8b66844ffa68d07ad855ca9b8001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la gestió i prestació dels serveis
i programes que consten a l’annex 1 d’aquest conveni segons els criteris i les condicions
que s’estableixen en el contracte programa que aquest Consell Comarcal va signar amb el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies amb data 31 d’agost de 2016.
Segon. Compromisos de les parts
Pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Antoni Garcia Jiménez
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-

-

-

-

-

-

El Consell Comarcal es compromet a prestar els serveis i programes, mitjançant
personal propi i/o contractes amb empreses externes, de conformitat amb la normativa
que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni per cadascun
d’ells.
El Consell Comarcal es compromet a destinar íntegrament les aportacions econòmiques
establertes en el contracte programa que va signar amb el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat
assignades.
El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar
l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i
programes objecte d’aquest conveni. En document Annex 2 s’indiquen els criteris a
seguir per a imputar costos als beneficiaris del servei.
El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es
desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar l’ens
local d’aquestes amb antelació.
El Consell Comarcal informarà a l’ens local sobre la programació de cada un dels serveis
i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o programa,
requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
El Consell Comarcal es compromet a facilitar a l’ens local una memòria on consti
informació general i estadística dels serveis i programes executats i vinculats
directament al que consta a aquest conveni, amb periodicitat anual, així com també
qualsevol altra dada que l’ens local especifiqui, d’acord amb el que dicta la Llei 15/1999
de Protecció de dades de caràcter personal.

Per l’Ajuntament de Mollerussa
-

-

L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els
criteris i les condicions de cada servei o programa. Aquesta quantitat serà fixada, tenint
en compte les addendes anuals del Contracte Programa, i si s’escau, les modificacions
que el propi programa estipuli, pel que fa a les ràtios de professionals i actualitzacions
de les aportacions econòmiques.
L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació
local de serveis socials.
L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de
govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell Comarcal.
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L’Ajuntament de Mollerussa, per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels
equips bàsics al municipi, es compromet a habilitar els espais necessaris per la prestació
dels serveis o programes inclosos en el contracte programa i els posarà a disposició del
personal del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment
d’aquests.

Tercer. Vigència

14/01/2019 SECRETARI

La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 de gener de 2016 finalitza el dia 31 de
desembre de 2019, coincidint amb la mateixa que s’estipula pel contracte programa per la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les
modificacions que es puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per consens exprés de les parts, per escrit i
per períodes quadriennals.
Quart. Comissió de seguiment
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec de
la Comissió de seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada pel
conseller/a comarcal de l’àrea d’atenció a les persones i representants d’ambdues parts,
sens perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la
Comissió, i tindrà les funcions següents:

Antoni Garcia Jiménez
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Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació i seguiment del
contracte programa entre el Consell Comarcal i el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies.
Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin donar durant la
implantació del contracte programa 2016-2019 amb cada ens local.
Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte programa.
Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any, i sempre que alguna de les
parts ho cregui necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà
un informe al respecte.
Cinquè. Resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
 L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia amb tres
mesos d’antelació.
 L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell Comarcal o la disposició de la
prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord amb la normativa
relacionada i tal i com s’especifica a l’Annex 3 del contracte programa signat entre
aquest Consell Comarcal.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.

Josep Simo Ribera
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Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al
punt quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
.......................................

.......................................

El President del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell

Alcalde de l’Ajuntament
de Mollerussa
ANNEX 1

14/01/2019 SECRETARI

Contingut: Fitxes 1 de les anualitats, 2016, 2017, 2018 i 2019.
ANNEX 2
Els imports que es corresponen amb les respectives Fitxes econòmiques del Contracte
Programa 2016/2019, són estimatius. Inclouen l’import pressupostat per l’Ens Local [Consell
Comarcal del Pla d’Urgell] i l’import atorgat pel Departament [Departament de Benestar
Social i Família, actualment Departament de Treball, afers socials i família].
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Els imports que són imputables a les prestacions, respecte de les quals en són beneficiaris
els municipis, són els derivats dels projectes següents:
Fitxa 01. Professionals equips bàsics (TS i ES)
Fitxa 01. SAD Dependència
Fitxa 01. SAD Social
El finançament, en tots els casos, correspon al models de repartiment següent: el 75% al
Departament de Benestar Social i Família, actualment Departament de Treball, Afers Socials
i Família, i el 25% restant als municipis de la comarca, als quals se’ls repercutirà establint
un import per habitant i any, que serà fixat en l’Ordenança Fiscal que aprovi el Consell
Comarcal de l’Urgell.
En la tramitació de l’Ordenança es donarà tràmit d’audiència específic als municipis
beneficiaris del servei.

8.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A
INFANTS I ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA
DAVANT LES SITUACIONS DE RISC. FITXA 2.2. DEL CONTRACTE PROGRAMA.
2016/2019

L’article 103 la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una
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situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix
les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc. Així mateix, l’article 31
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis
crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com delegats, d’acord amb la
cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i l’apartat 2 preveu que siguin les
comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de 20.000 habitants en la
titularitat de competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. La Llei
igualment determina que l’Administració de la Generalitat i els ens Locals col·laboren en
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, mitjançant els instruments que s’estableixen a
la legislació de Règim Local i Procediment Administratiu.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels serveis d’intervenció
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: programes d’atenció social i
educativa davant les situacions de risc, en desplegament de la Fitxa 2.2 del Contracte
Programa 2016_2019; vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern
Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 2.2 del contracte
programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: PROGRAMES
D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC. FITXA 2.2. DEL
CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019
Mollerussa,
D’una part, l’Il·lm. Sr._________________-, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que actua
en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les atribucions que preveu el Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal
de Catalunya.
I de l’altra part l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua en
nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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.
Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en representació
de les respectives institucions, i
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EXPOSEN
I.- L’article 103 la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació de risc i
promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o
eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei estableix les mesures que es poden establir un
cop valorada la situació de risc.
Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als
municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com delegats, d’acord amb la
cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i l’apartat 2 preveu que siguin les comarques
les encarregades de suplir els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de competències
pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.
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La Llei igualment determina que l’Administració de la Generalitat i els ens Locals col·laboren en
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, mitjançant els instruments que s’estableixen a la legislació
de Règim Local i Procediment Administratiu.
II.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic preveu la
formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions públiques, per a l’exercici de
competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat comuna.
III.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma singular el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els
articles 303 a 311.
IV.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a la Comarca, l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat.
V.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del Contracte
programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de Benestar Social i Família, i
s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis i programes de l’àmbit competencial del
Departament de Benestar Social i Família [actualment Departament de Treball, afers socials i família].
VI.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal el Protocol del Contracte programa
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família
[actualment Departament de Treball, afers socials i família] i el Consell Comarcaldel Pla d'Urgell, en
matèria de serveis socials i altres programes relatius a benestar social i a polítiques d’igualtat, pel
període 2016-2019, que incorpora la fitxa 2.2. amb el següent concepte: SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS, PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL
I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC.
VII.- En les addendes corresponents a les anualitats 2016/2019, s’assigna al compte extra pressupostari
en favor de l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per import de 3.202,00 € [anualitats
2016 i 2017], i de 6.200,00 € per a les anualitats 2018 i 2019. Els imports són per a finançar els
projectes i/o accions que s’indiquen en la clàusula Tercera [Accions que s’han de desenvolupar].
VIII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu interès, amb la
subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108 de la Llei 26/10, de 3 d’agost
de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015,
de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
És per això que les parts subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
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Primera. - Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni de col·laboració
pel desenvolupament dels SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A
INFANTS I ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE
RISC. [FITXA 2.2. DEL CONTRACTE PROGRAMA].
Segona.- Objectius
Generals:
Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu
desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
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Específics:
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
Desenvolupament personal i integració social.
Adquisició d’aprenentatges.
En relació al mateix servei:

Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica
respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc.

Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.

Compensar dèficits socioeducatius.
Tercera.- Accions que s’han de desenvolupar
L’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, en
aplicació del present conveni ha d’implementar i dur a terme les següents accions:

Espai jove intercultural

Projecte despertador i seguiment

Projecte d’ Intervenció per a joves i famílies
El Consell Comarcal, en aplicació de la dotació econòmica que ha establert el Departament de Treball,
afers socials i família, finançarà a l’Ajuntament de Mollerussa en els termes recollits en l’apartat dels
recursos que cal emprar.
Quarta.- Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar son els necessaris, humans i/o
materials, per a desplegar les accions esmentades.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell abonarà a l’Ajuntament de Mollerussa el finançament de les accions
esmentades i pels imports consignats, indicats en l’antecedent VII: 3.202,00€, corresponents a les
anualitats 2016 i 2017, i 6.200,00€ per a les anualitats 2018 i 2019 en els termes i abast següents:
Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament de Mollerussa
mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i degudament certificat per
la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el Consell Comarcal disposarà de la justificació
de la totalitat de la despesa efectuada en l’exercici de l’activitat objecte del conveni abans del dia 1 de
desembre de cada anualitat, aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant aquells altres que se li
puguin requerir a l’Ajuntament de Mollerussa, sempre i quan guardin relació amb l’activitat
desenvolupada i la pròpia despesa.
Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de Catalunya ha de
compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona anterior i aquesta s’obliga a
executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així mateix, el
Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada tenint en compte en relació amb la forma, terminis
i condicions allò que s’estableix a la clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya
juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de
l’import corresponent.
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Cinquena. - Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els termes
previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el
pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell Comarcal per tal que ho faci efectiu en
el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a
l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de lesa Bases de Règim Local.

14/01/2019 SECRETARI

No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a l’Ajuntament de
Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar
l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en el termini de dos mesos ha de notificar la
seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el
pagament i previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments,
prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap cas, el període total de
pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a proveïdors, que correspongui a
l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de
Catalunya en el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de
pagament del sector públic administratiu”.
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Sisena.- Avaluació
Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de Mollerussa realitzi
els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació de l’addenda que desenvolupa
el conveni del Contracte Programa [Fitxa 2.2, apartat 5].
Setena.- Responsabilitat laboral i administrativa
En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret administratiu
entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat per part de l’Ajuntament de
Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels professionals per a la implementació d’aquest
conveni s’ajusta a les normes de dret laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents
aplicables.
Vuitena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions del conveni
ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda corresponent.
Novena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del desenvolupament
general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de seguiment, constituïda a l’efecte i
composada per dos representants de cadascuna de les parts signants.
Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a de
ciutadania i migracions de Serveis Socials. I per part de l’Ajuntament el regidor/ra encarregat de l’àrea i
el Tècnic/a responsable.
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Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de les relacions
amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació dels recursos humans i els
materials necessaris per a la realització de les accions.
Desena.- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i
implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les actuacions que es
realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de
dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.
Onzena.- Resolució anticipada del conveni
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Seran causes de resolució anticipada del conveni:








El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social i Família.
La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.

La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats indegudament
percebudes o no aplicades.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Dotzena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla d’Urgell en tota la
documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Tretzena.- Vigència
El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si be els efectes
es retrotreuen a 1 de gener de 2016.
Catorzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i
efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de tractar de solucionar-se en el
sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i, en darrera instancia, se substantivaran
davant la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

9.

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE LA
FITXA
7
“MIGRACIONS
I
CIUTADANIA”.
ANUALITATS
2016-2019
[CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019]
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La llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions formatives i
informatives. L’article 8 enumera els continguts mínims de les accions formatives, entre
d’altres, coneixements laborals i coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
Pel que fa als coneixements laborals, l’article 10 determina que els titulars del dret d’accés
al servei de primera acollida han de poder assolir uns coneixements bàsics per a fer possible
la pena efectivitat de llurs drets i deures laborals, tant per a l’accés al món laboral com per
al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional. L’article 11 estableix els
àmbits bàsics del coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. Així mateix,
l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de la primera acollida, i també de prestar-lo,
correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que estableix la Llei
10/2010, del 7 de maig.
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Que el Contracte Programa aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell preveu la
fitxa 7.- Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió, en la que en la es determina que
a l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

9.214,00 €

600,00 €

Aquests imports, es corresponen exclusivament al Conveni que regula l’anualitat 2016.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Per a les anualitats 2017-2019, els imports es fixen en les quanties següents:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

17.346,58 €

1.400,00 €

Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels programes i accions
de la Fitxa 7 del Contracte Programa 2016_2019, esmentats; vistos els informes favorables
lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 7 “MIGRACIONS I
CIUTADANIA”, del contracte programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en Annex
als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE LA FITXA 7 “MIGRACIONS I
CIUTADANIA”. ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019]
Mollerussa, _____________________

de 2018;

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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D’una part, l’Il·lm. Sr. ..............., president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que actua en nom i
representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les atribucions que preveu el Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal de
Catalunya.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua en nom i
representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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.
Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en representació
de les respectives institucions, i
EXPOSEN
I.- Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als
municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com delegats, d’acord amb la
cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i el apartat 2 preveu que siguin les comarques
les encarregades de suplir els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de competències
pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.
La Llei igualment determina que l’Administració de la Generalitat i els ens Locals col·laboren en
l’aplicació de les polítiques de Serveis socials, mitjançant els instruments que s’estableixen a la
legislació de règim local i procediment administratiu.
II.- Que la llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions formatives i informatives.
L’article 8 enumera els continguts mínims de les accions formatives, entre d’altres, coneixements
laborals i coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. Pel que fa als coneixements
laborals, l’article 10 determina que els titulars del dret d’accés al servei de primera acollida han de
poder assolir uns coneixements bàsics per a fer possible la pena efectivitat de llurs drets i deures
laborals, tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera
professional. L’article 11 estableix els àmbits bàsics del coneixement de la societat catalana i del seu
marc jurídic.
III.- Que l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de la primera acollida, i també de prestar-lo,
correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que estableix la Llei 10/2010, del
7 de maig.
Les accions cofinançades provinents del Fons Social europeu en el marc del Programa Operatiu FSE de
Catalunya estaran recollides en un document annex “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa per al desenvolupament del Servei de Primera Acollida de
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya”.
IV.- Que el desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, s’articula a través del Decret
150/2017, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya. L’article 1 d’aquest Decret fa referència a la regulació del servei de primera acollida, que
defineix l’article 2.b) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya. Dels programes d’acollida especialitzada, que defineix l’article 2.c) de la Llei
10/2010, del 7 de maig. Dels informes que la Generalitat emet en l’àmbit de la legislació estatal
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d’estrangeria i de nacionalitat amb participació o sense dels ajuntaments. I, de certes funcions
professionals especialitzades de l’acollida i la integració.
V.- Que en garantia de prestació del servei, l’article 18 del Decret 150/2014, de 18 de novembre,
assigna a la Generalitat i als municipis la seva prestació directa o amb fórmules de col·laboració pròpies
del regim local en els termes de l’article 21 de la Llei 10/2010, del 7 de maig. En aquest sentit,
l’esmentat article estableix que els ens supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida o
establir programes d’assistència i cooperació als municipis amb una població inferior a vint mil
habitants.
VI.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic preveu la
formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions públiques, per a l’exercici de
competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat comuna.

Antoni Garcia Jiménez
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VII.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma singular el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els
articles 303 a 311.
VIII.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a la Comarca, l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat.
IX.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del Contracte
programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de Benestar Social i Família, i
s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis i programes de l’àmbit competencial del
Departament de Benestar Social i Família.
X.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal el Protocol del Contracte programa
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i
el Consell Comarcaldel Pla d'Urgell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius a benestar
social i a polítiques d’igualtat, pel període 2016-2019.
XI.- Que el Contracte Programa aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell preveu la fitxa 7.Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió, en la que en la es determina que a l’Ajuntament de
Mollerussa se li atribueix:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries

Josep Simo Ribera
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Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

9.214,00 €

600,00 €

Aquests imports, es corresponen exclusivament al Conveni que regula l’anualitat 2016.
Per a les anualitats 2017-2019, els imports es fixen en les quanties següents:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

17.346,58 €

1.400,00 €

XII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu interès, amb la
subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108 de la Llei 26/10, de 3 d’agost
de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015,
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de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
És per això que les part subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. - Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni de col·laboració
pel desenvolupament dels programes dels serveis de primera acollida i d’integració i cohesió social, que
podrà comprendre els programes i accions, següents:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Programes i accions cofinançades pel FSE
1. Mòduls formatius
1.1.
Formació en coneixements laborals. Mòdul B.
1.2.
Formació en coneixement de la societat catalana. Mòdul C.
1.3.
Competències lingüístiques bàsiques en alfabetització.
2. Contractació de professionals
2.1.
Tècnic d’acollida.
2.2.
Tècnica de polítiques migratòries (en actuacions d’acollida i integració).
Activitats de cohesió social i altres programes i accions
3. Servei de primera acollida
3.1.
Accions d’orientació laboral i assessorament jurídic matèria estrangeria.
3.2.
Serveis d'interpretació lingüística.
3.3.
Programa acollida a les persones immigrades i retornades per reagrupament familiar.
4. Projectes de promoció de la cohesió social
4.1.
Foment coneixement i espai de relació intercultural.
4.2.
Promoció de la sensibilització de la població: Rumors.
4.3.
Promoció de la convivència i mediació.
4.4.
Promoció de l'èxit escolar dels fills i les filles de les famílies immigrades.
5. Accions de suport a persones refugiades
5.1.
Reforç dels serveis públics que atenen persones refugiades.
5.2.
Actuacions de desplegament del Programa Català de Refugi (PCR).
Les accions inicials pel període 2017/2019, comprenen, el següent
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
4.2. Promoció de la sensibilització de la població:
Això no obstant, la previsió és realitzar el desplegament de les accions previstes en el Pla Local de
Ciutadania i Migracions, 2017/2019.
El conjunt de les actuacions previstes a la Fitxa 7, és el que s’indica en el quadre següent:
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Fitxa
7 Acollida i integració de persones estrangeres immigrades

2017 2018 2019

Desenvolupament dels programes dels serveis de primera acollida pel FSE
1 Mòduls Formatius
1.1 Mòdul B
1.2 Mòdul Forma ti u C
1.3 Al fa beti tza ci ó

x

x

x

x

x

x

2 Contractació de professional en marc serveis d'acollida
2.1 Tècni c d'a col l i da
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2.2 Tècni c/a en pol íti ques mi gra tòri es

x

Activitats de cohesió socials i altres programes
3 Servei de primera acollida
3.1 Ori enta ci ó l a bora l i a s s es s ora ment jurídi c ma tèri a es tra ngeri a
3.2 Servei s d'i nterpreta ci ó l i ngüís ti ca
3.3 Progra ma a col l i da i mmi gra des i retorna des per rea grupa ment fa mi l i a r
4 Projectes de promoció de la cohesió social

Antoni Garcia Jiménez
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4.1 Foment conei xement i es pa i de rel a ci ó i ntercul tura l
4.2 Promoci ó de l a s ens i bi l i tza ci ó de l a pobl a ci ó: Rumors

x

x

4.3 Promoci ó de l a convi vènci a i medi a ci ó
4.4 Promoci ó de l 'èxi t es col a r fi l l s /es fa míl i es i mmi gra des

x

x

5 Accions de suport a persones refugiades
5.1 Reforç s ervei s públ i cs
5.2 Actua ci ons Progra ma Ca ta l à de Refugi (PCR)
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Segona.-Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar són:
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del Sistema
d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, va a càrrec de l’ens local gestor de l’àrea bàsica de
serveis socials (art. 62.3 de la Llei 12/2007, d’11d’octubre, de serveis socials).
Recursos Humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, Tècnic/a
en ciutadania i migracions, amb l’assignació de les funcions:
En relació a l’ens:

Fer el diagnòstic permanent del fet migratori al municipi.

Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Pla de ciutadania i migracions (PLCM) o plans
equivalents del municipi.
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Ser referent i donar suport, quan escau, a tots els membres del consistori de la institució
entorn a les polítiques públiques en l’àmbit de la ciutadania i les migracions.
Establir mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels diferents
processos migratoris.
Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Servei de Primera Acollida (S1A) en el
municipi.
Promoure la participació ciutadana mitjançant la col·laboració i/o implementació de programes
d’actuacions.

14/01/2019 SECRETARI

En relació a la persona migrant:

Establir els mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels diferents
processos migratoris.

Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el S1A en el municipi.

Executar, si escau, les accions del S1A.
En relació a la comunitat i entitats:

Sensibilitzar i fomentar el coneixement i la interrelació mútua mitjançant la col·laboració i/o
implementació de programes d’actuacions.

Promoure la participació ciutadana, cohesió social i convivència mitjançant la col·laboració i/o
implementació de programes d’actuacions.

Assessorar i donar suport en la gestió de la diversitat en l’àmbit de ciutadania i les migracions.
En relació a l’equip de treball i en relació amb altres administracions:

Elaborar i planificar protocols i circuits d’atenció ciutadana municipal.

Vetllar per la coordinació, la col·laboració i el treball en xarxa de les administracions de l’àmbit
territorial.

Impartir i/o participar en activitats formatives.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Finançament dels següents programes i accions, a incloure en les addendes 2017/2019:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

17.346,58 €

1.400,00 €

Aquests imports podran ser modificats a resultes de les vinculacions pressupostades que el
desenvolupament del Contracte Programa per les anualitats puguin incorporar-se.
Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament de Mollerussa
mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i degudament certificat per
la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el Consell Comarcal disposarà de la justificació
de la totalitat de la despesa efectuada en l’exercici de l’activitat objecte del conveni abans del dia 1 de
desembre de cada anualitat, aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant aquells altres que se li
puguin requerir a l’Ajuntament de Mollerussa, sempre i quan guardin relació amb l’activitat
desenvolupada i la pròpia despesa.
Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de Catalunya ha de
compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona anterior i aquesta s’obliga a
executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així mateix, el
Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada tenint en compte en relació amb la forma, terminis
i condicions allò que s’estableix a la clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya
juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de
l’import corresponent.
Tercera. - Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
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Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els termes
previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el
pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell Comarcal per tal que ho faci efectiu en
el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a
l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de lesa Bases de Règim Local.
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No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a l’Ajuntament de
Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar
l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en el termini de dos mesos ha de notificar la
seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el
pagament i previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments,
prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap cas, el període total de
pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a proveïdors, que correspongui a
l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de
Catalunya en el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de
pagament del sector públic administratiu”.
Quarta.- Avaluació
Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de Mollerussa realitzi
els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació de l’addenda que desenvolupa
el conveni del Contracte Programa.

Antoni Garcia Jiménez
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Cinquena.- Responsabilitat laboral i administrativa
En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret administratiu
entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat per part de l’Ajuntament de
Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels professionals per a la implementació d’aquest
conveni s’ajusta a les normes de dret laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents
aplicables.
Sisena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions del conveni
ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda corresponent.
Setena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del desenvolupament
general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de seguiment, constituïda a l’efecte i
composada per dos representants de cadascuna de les parts signants.
Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a de
ciutadania i migracions de Serveis Socials. I per part de l’Ajuntament el regidor/ra encarregat de l’àrea i
el Tècnic/a responsable.
Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de les relacions
amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació dels recursos humans i els
materials necessaris per a la realització de les accions.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
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Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i
implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les actuacions que es
realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de
dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.
Novena.- Resolució anticipada del conveni

Antoni Garcia Jiménez
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Seran causes de resolució anticipada del conveni:
El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social i Família.
La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.
La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats indegudament
percebudes o no aplicades.
Desena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla d’Urgell en tota la
documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Igualment, i atès el cofinançament provinent del Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu
FSE de Catalunya, vetllarà pel compliment de les mesures concretes de publicitat descrites al
compromís d’aportar els recursos humans i materials necessaris per a la realització de les accions.
Onzena.- Regularització automàtica
El cost de l’activitat objecte del conveni podrà ser modificat a la baixa, en funció de la despesa
efectivament realitzada, o de la que es prevegi que es pot realitzar en funció de les hores de servei
prestades pels professionals de ciutadania i migracions i dels cursos desenvolupats durant el període de
vigència d’aquest conveni. A aquests efectes, durant el darrer trimestre de l’any, la Comissió de
Seguiment revisarà l’estat d’execució del conveni i, concretament, la dedicació dels tècnics/agents
d’acollida i/o els de polítiques migratòries així com el nombre d’accions ja efectuats, les que s’estiguin
desenvolupant en aquell moment i la previsió de peticions de cursos fins a final d’any a fi i efecte
d’ajustar, si s’escau, l’import final.
Dotzena.- Vigència
El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si be els efectes
es retrotreuen a 1 de gener de 2016.
Tretzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i
efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de tractar de solucionar-se en el
sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i, en darrera instancia, se substantivaran
davant la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

Josep Simo Ribera
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Ajuntament de Mollerussa
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA FITXA 37 “PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” .
ANNUALITATS 2017-2019.

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix, al Preàmbul,
el destacat paper de les administracions locals per avançar en igualtat, en afirmar que les
autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població,
representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la persistència i la
reproducció de les desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària. La
Llei es refereix als mecanismes per a promoure la igualtat efectiva a tots els àmbits de la
vida de les persones i per garantir en condicions d’equitat la seva participació política, social,
cultural i laboral. Referent a aquest darrer aspecte, la norma determina mesures per a
garantir la igualtat en l’accés al treball, en la formació i en la promoció professional i les
condicions de treball.
Que amb posterioritat a la formalització del contracte Programa 2016_2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en matèria de serveis social, s’ha incorporat la
Fitxa 37 “Plans i mesures d’igualtat en el treball”. En aquesta, es determina que a
l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix les accions i recursos a emprar en el període 20172019, següents:
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Per a l’organització de les actuacions es requereix la participació i implicació de la
persona tècnica responsable de les polítiques d’igualtat de l’ens local. La figura
professional adequada per desenvolupar aquestes tasques és una persona titulada en
Promoció de la igualtat de gènere o bé una persona amb experiència com a Agent
d’Igualtat.
Per a l’organització d’actes o sessions de formació, l’ens local posarà els recursos
logístics i infraestructures necessàries per al seu desenvolupament.
L’ens local contribuirà al finançament de les despeses de les actuacions finançades en
els termes recollits en l’annex econòmic, que serà del 5% de l’aportació de la Direcció
General d’Igualtat.
Per la liquidació es tindrà en compte la suma total dels projectes , amb l’opció de
compensació entre les conceptes finançats

En les addendes corresponents a les anualitats 2017/2019, s’assigna en favor de
l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per import de 950.00€ per al 2017,
9.547,50€ per al 2018 i de 4.773,75€ per al 2019.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels programes i accions
de la Fitxa 37 del Contracte Programa 2016_2019, anualitats 2017/2019, esmentats; vistos
els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de
Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 37 “PLANS I
MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL”, del contracte programa 2016-2019, anualitats
2017/2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
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Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA FITXA 37 “PLANS I
MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” . ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE PROGRAMA.
2016/2019].
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Mollerussa,
D’una part, l’Il·lm. Sr Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que actua en
nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les atribucions que preveu el Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal de
Catalunya.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua en nom i
representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en representació
de les respectives institucions, i
EXPOSEN
I.- La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix, al Preàmbul, el
destacat paper de les administracions locals per avançar en igualtat, en afirmar que les autoritats locals
i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població, representen els nivells
d’intervenció més adequats per combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i per a
promoure una societat veritablement igualitària.
La Llei es refereix als mecanismes per a promoure la igualtat efectiva a tots els àmbits de la vida de les
persones i per garantir en condicions d’equitat la seva participació política, social, cultural i laboral.
Referent a aquest darrer aspecte, la norma determina mesures per a garantir la igualtat en l’accés al
treball, en la formació i en la promoció professional i les condicions de treball.
II.- A l’article 6 de la norma s’especifiquen les funcions dels ens locals de Catalunya en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere, entre les quals figura la d’elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans
d’igualtat de dones i homes destinats al personal a llur servei. Més endavant, l’article 15, estableix que
els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d’aprovar un
pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de
condicions de treball. Els requisits fixats per als plans d’igualtat de dones i homes del sector públic
també queden determinats en aquest mateix article.
III.- La Llei orgànica 22/2007 no especifica l’obligatorietat de les administracions locals d’elaborar un
pla d’igualtat, sinó que es remet a la Disposició addicional vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, avui Disposició addicional setena en el Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
on es disposa que:
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“Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en
l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes.”
“Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions públiques han d’elaborar i aplicar
un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal
funcionari que sigui aplicable, en els termes que s’hi prevegin”
També la Unió Europea es refereix a l’aplicació de les mesures d’igualtat a diverses directrius. En
aquests sentit l’article 16 del Reglament (CE) nª 1083/20061 estableix que un dels requisits que han de
complir les entitats locals per a beneficiar-se d’aquest cofinançament és disposar d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
IV.- Que la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes s’inspira en els preceptes estatutaris i legals
esmentats en matèria de gènere i drets de les dones amb l’objectiu de complir-los. Es tracta d’una
regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les competències de l’autogovern de Catalunya, que
completa la normativa relativa a la paritat i s’emmarca dins la categoria de norma específica
complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
que incorpora modificacions legislatives substancials per avançar cap a aquesta igualtat efectiva, i
estableix mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les
discriminacions contra les dones, a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més
avançats en matèria de transversalitat de gènere que formulen diferents institucions de la Unió
Europea.
V.- Que la llei no es parteix de zero, ja que s’inspira en les reivindicacions que el moviment feminista,
les associacions de dones i les associacions que lluiten pels drets de les dones han reclamat
històricament. La Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la seva història la responsabilitat de
promoure el paper de les dones. Des de l’Estatut d’autonomia del 1979 s’han elaborat lleis específiques
en aquest àmbit, com ara la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona; la
Llei 4/2001, del 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
per la qual s’estableixen, amb caràcter pioner a nivell europeu i de l’Estat espanyol, els informes
d’impacte de gènere, que han d’acompanyar tota la normativa elaborada per l’Administració de la
Generalitat, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
VI.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic preveu la
formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions públiques, per a l’exercici de
competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat comuna.
VII.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma singular el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els
articles 303 a 311.
VIII.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a la Comarca, l’exercici es
competència les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat.
IX.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del Contracte
programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis i programes de l’àmbit
competencial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
X.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal signar el Protocol del Contracte
programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 2016-2019.
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XI.- Que amb posterioritat a la formalització del contracte Programa esmentat en l’apartat anterior, s’ha
incorporat la Fitxa 37 “Plans i mesures d’igualtat en el treball”. En aquesta, es determina que a
l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix les accions i recursos a emprar segons directrius del propi
Contracte Programa.

14/01/2019 SECRETARI

Els recursos que s’han d’emprar en el període 2017-2019, per part de l’ajuntament de Mollerussa són:

Per a l’organització de les actuacions es requereix la participació i implicació de la persona tècnica
responsable de les polítiques d’igualtat de l’ens local. La figura professional adequada per
desenvolupar aquestes tasques és una persona titulada en Promoció de la igualtat de gènere o bé
una persona amb experiència com a Agent d’Igualtat.

Per a l’organització d’actes o sessions de formació, l’ens local posarà els recursos logístics i
infraestructures necessàries per al seu desenvolupament.

L’ens local contribuirà al finançament de les despeses de les actuacions finançades en els termes
recollits en l’annex econòmic, que serà del 5% de l’aportació de la Direcció General d’Igualtat.

Per la liquidació es tindrà en compte la suma total dels projectes , amb l’opció de compensació
entre les conceptes finançats
XII.- En les addendes corresponents a les anualitats 2017/2019, s’assigna al compte extra
pressupostari en favor de l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per import de 950.00€ per
al 2017, 9.547,50€ per al 2018 i de 4.773,75€ per al 2019
XIII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu interès, amb la
subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108 de la Llei 26/10, de 3 d’agost
de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015,
de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
És per això que les part subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Antoni Garcia Jiménez
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Primera.- Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni de col·laboració
pel desenvolupament dels programes i accions en matèria d’igualtat, en el període 2017-2019,
següents:





Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització adreçades a les persones
treballadores de l’ens local en matèria d’igualtat i no discriminació.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens local,
representants de les persones treballadores o persones treballadores en general, en matèria
d’igualtat d’oportunitats (actuacions en matèria de conciliació i corresponsabilitat, accés de dones a
càrrecs directius, igualtat retributiva, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe),
elaboració de plans d’igualtat o negociació col·lectiva de plans d’igualtat.
Projectes d’abast territorial adreçats al teixit empresarial i als ens. Poden contemplar, entre
d’altres:

Suport i assessorament en l’elaboració de plans d’igualtat.

Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.

Organització d’activitats formatives adreçades al personal del teixit empresarial i/o ens locals
del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats (actuacions en matèria de conciliació i
corresponsabilitat, accés de dones a càrrecs directius, igualtat retributiva, prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe), elaboració de plans d’igualtat o negociació col·lectiva
de plans d’igualtat.

Estudis relacionats amb la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral al territori.

Segona.-Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar per implementar les actuacions
a la ciutat de Mollerussa són:
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Recursos Humans: un/a professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials,
Tècnic/a en promoció de la igualtat de gènere o bé una persona amb experiència com a Agent
d’Igualtat, amb l’assignació de les funcions següents en virtut de l’article 9.2 de la llei:

Assessorar i donar suport a les àrees o serveis quant a l’aplicació de la perspectiva de gènere en el
seu àmbit material, tant en la diagnosi, com en l’aplicació, seguiment i avaluació.

Elaborar, implementar i avaluar plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, coordinant les
diferents àrees d'intervenció, els agents socials i els organismes implicats en el seu
desenvolupament.

Participar com a personal tècnic en el disseny, seguiment i avaluació d’instruments de planificació
de l’administració municipal en els quals es transversalitzi la perspectiva de gènere.

Ser el responsable de projectes municipals específics que s’orientin a l’assoliment de la igualtat.

Participar com a personal tècnic expert en els òrgans de participació que tractin específicament o
transversalment sobre la igualtat de gènere a la ciutat o a les polítiques municipals que s’hi
despleguen.

Redactar els informes d’impacte de gènere.

Donar suport i impulsar la participació social i política de les associacions de dones i de persones
amb dificultats especials.
Tercera.- Fiançament
De conformitat amb l’expositiu XII el finançament dels programes i accions, serà el següent:
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2017:
37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2017

Antoni Garcia Jiménez
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0,00 €
475,00 €
475.00 €
950,00 €

Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens local,
representants de les persones treballadores o persones treballadores en general, en matèria
d’igualtat d’oportunitats.
Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 100%
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2018:
37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2018




380,00 €
1.377,50 €
7.790.00 €
9.547,50 €

Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens local,
representants de les persones treballadores o persones treballadores en general, en matèria
d’igualtat d’oportunitats.
Contractació personal tècnic.

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 100%
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2019:
37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2019

380,00 €
1.377,50 €
7.790.00 €
9.547,50 €
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Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens local,
representants de les persones treballadores o persones treballadores en general, en matèria
d’igualtat d’oportunitats.
Contractació personal tècnic.

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 50% [4.747,50€] i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell també amb el 50% [4.747,50€].
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Aquest import podrà ser modificat a resultes de les vinculacions pressupostades
desenvolupament del Contracte Programa per les anualitats puguin incorporar-se.

que

el

Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament de Mollerussa
mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i degudament certificat per
la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el Consell Comarcal disposarà de la justificació
de la totalitat de la despesa efectuada en l’exercici, abans del dia 1 de desembre de cada anualitat,
aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant aquells altres que se li puguin requerir a
l’Ajuntament de Mollerussa, sempre i quan guardin relació amb l’activitat desenvolupada i la pròpia
despesa.
Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de Catalunya ha de
compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona anterior i aquesta s’obliga a
executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així mateix, el
Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada tenint en compte en relació amb la forma, terminis
i condicions allò que s’estableix a la clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya
juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de
l’import corresponent.
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Quarta.- Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els termes
previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el
pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell Comarcal per tal que ho faci efectiu en
el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a
l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de lesa Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a l’Ajuntament de
Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar
l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en el termini de dos mesos ha de notificar la
seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el
pagament i previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments,
prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap cas, el període total de
pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a proveïdors, que correspongui a
l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la normativa vigent, publica la Generalitat de
Catalunya en el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de
pagament del sector públic administratiu”.
Cinquena.- Avaluació
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Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de Mollerussa realitzi
els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació de l’addenda que desenvolupa
el conveni del Contracte Programa.
Sisena.- Responsabilitat laboral i administrativa
En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret administratiu
entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat per part de l’Ajuntament de
Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels professionals per a la implementació d’aquest
conveni s’ajusta a les normes de dret laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents
aplicables.
Setena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions del conveni
ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda corresponent.
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Vuitena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del desenvolupament
general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de seguiment, constituïda a l’efecte i
composada per dos representants de cadascuna de les parts signants.
Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a d’Igualtat. I
per part de l’Ajuntament el regidor/ra encarregat de l’àrea i el Tècnic/a responsable.
Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de les relacions
amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació dels recursos humans i els
materials necessaris per a la realització de les accions.

Antoni Garcia Jiménez
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Novena.- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i
implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les actuacions que es
realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de
dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.

Josep Simo Ribera
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Desena.- Resolució anticipada del conveni
Seran causes de resolució anticipada del conveni:
-

El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.

La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats indegudament
percebudes o no aplicades.
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Onzena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla d’Urgell en tota la
documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Dotzena.- Regularització automàtica
El cost de l’activitat objecte del conveni podrà ser modificat a la baixa, en funció de la despesa
efectivament realitzada, o de la que es prevegi que es pot realitzar en funció de les hores de servei
prestades pels professionals d’igualtat i de les accions desenvolupades durant el període de vigència
d’aquest conveni. A aquests efectes, durant el darrer trimestre de l’any, la Comissió de Seguiment
revisarà l’estat d’execució del conveni i, concretament, la dedicació dels tècnics/agents d’igualtat així
com del nombre de les accions ja efectuats, els que s’estiguin desenvolupant en aquell moment a fi i
efecte de minorar, si s’escau, l’import final.
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Tretzena.- Vigència
El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si be els efectes
es retrotreuen a 1 de gener de 2017.
Catorzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i
efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de tractar de solucionar-se en el
sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i, en darrera instancia, se substantivaran
davant la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Lleida.
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I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

11.

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU AL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS.

La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal,
per a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència
social i que necessiten ajuda per llur subsistència. Aquest servei es coordina mitjançant els
serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les entitats privades d’iniciativa social
degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus
de servei. En aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de
desembre de 2015 va aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments;
publicat al BOP de Lleida Núm. 41, del 1 de març de 2016. Tanmateix, en data 22 de
desembre de 2015 es va formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’ajuntament de Mollerussa per a la cessió del local per a la prestació del servei. Considerant
la naturalesa i el contingut del mateix, és procedent actualitzar determinats vincles,
incorporant-se en aquest conveni un apartat de disposicions addicionals específiques.
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Per tant, el conveni que es proposa té com a finalitat, no tan sols l’impuls del projecte
Centre de Distribució d’Aliments de la comarca del Pla d’Urgell i fixar els compromisos de les
parts, sinó, també, adequar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’ajuntament de Mollerussa relatiu a la cessió del local.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Centre de Distribució d’Aliments;
vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de
l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:

14/01/2019 SECRETARI

Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS,
conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
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Mollerussa,
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en nom i
representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 12.b i
13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 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 de conformitat amb l’acord
adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 2017.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament del municipi, en nom i representació de la corporació
local, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i l’article 53 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.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN:
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els serveis socials
bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als
usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen un caràcter polivalent, comunitari i
preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents
situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de
donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.
D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres
ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials, d’acord amb
el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre organització territorial i règim local.
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D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de l'atenció
social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat 3 que l’àrea
bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, cas en el qual la
gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de Catalunya,
corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels
ajuntaments; les que li atribueixin les lleis del Parlament o les que li deleguin o encarreguin de
gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les comunitats de
municipis i les organitzacions associatives d’ens locals.
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Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la qual defineix
el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per a atendre les
necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que necessiten ajuda per
llur subsistència.
Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les
entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la
prestació d’aquest tipus de servei.
Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.
Que d’acord amb l’article 41.5 de la llei de serveis socials, es preveu que l’Administració de la
Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil habitants han d’establir convenis
quadriennals a fi de garantir en l’àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels
serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels seus professionals.
Que el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell han signat
en data 31 d’agost de 2016 el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En relació al finançament dels serveis socials l’article 59 de la llei 12/2007 de serveis socials preveu que
aquests es financen amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, i entre altres, amb les
aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i altres ens locals.
L’article 60 de l’esmentada llei en el seu apartat 5 estableix que els municipis i els altres ens locals han
de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur
competència.
En el seu article 62 preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el
finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en data 5 de juny de 2017 va acordar en relació al
servei del centre de distribució d’aliments un finançament del 60% fixe ( per habitant) i del 40%
variable ( per beneficiari).
Atès que el ple del Consell Comarcal en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2017 va aprovar per
urgència la petició d’addenda del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
per l’anualitat 2017 on es demana un projecte específic pel centre de distribució d’aliments per assolir el
75% del finançament, atès que es tracta d’un servei social bàsic.
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Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2015 va aprovar
el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP de Lleida Núm. 41, del 1 de
març de 2016.
Atès que en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni amb l’ajuntament de Mollerussa
per a la cessió del local per a la prestació del servei. Considerant la naturalesa i el contingut del mateix,
és procedent actualitzar determinats vincles, incorporant-se en aquest conveni un apartat de
disposicions addicionals específiques.
Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic, en el que preveu que:
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Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els
organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden incloure
mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de competències
pròpies o delegades.

Per tal de fer extensius els criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part de
l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell comarcal, d’acord amb l’article 87.2 de L’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i amb l’article 150 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, les parts formalitzen el present
conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis
socials, i que es regeix pels següents PACTES:
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments de la comarca del
Pla d’Urgell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret a
l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats bàsiques de la població més
desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i
implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i responsable la situació
sociofamiliar en què es troben.
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Els valors que regiran el projecte seran els següents:
a)
b)
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c)
d)

e)

Obra col·lectiva: El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, tercer sector i
societat civil.
Consens de criteris de valoració i derivació: Els professionals dels SSB són els responsables de
la derivació de les persones beneficiàries al CDA, les quals actuen sota uns mateixos criteris de
valoració.
Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments: El format facilitarà que les
persones puguin escollir, normalitzant així el sistema de lliurament d’aliments. Es garanteixen
aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.
Coresponsabilitat dels beneficiaris: Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits
saludables, estalvi familiar, consum responsable i l'empoderament de les persones. Autonomia
en la confecció de la cistella (segons la disponibilitat de productes i segons la normativa de
funcionament del servei).
Finançament: El consens permet engegar un projecte de dimensions superiors a les
possibilitats de resposta de cada una de les institucions que li donen suport inicialment.



Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: comercial, centres escolars,
associacions de veïns, parròquies...



Voluntariat, com a element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecta, a més de
donar-li un important valor social afegit. Periòdicament es mantindran espais de coordinació,
seguiment, intercanvi i reconeixement a la tasca que realitzen els voluntaris. La formació
també és un aspecte cabdal tan en temes de seguretat alimentària (curs de manipulació
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d’aliments) així com en altres qüestions relacionades amb el bon desenvolupament del
projecte.
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Tercer. COMPROMISOS COMUNS A TOTES LES PARTS
Formar part de la comissió de seguiment i avaluació que consta al present conveni i donar compliment
als objectius i tasques d’aquesta.
Aquesta comissió estarà formada per:

La consellera comarcal encarregada del servei

Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones o la tècnica referent del centre de distribució
d’aliments

Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal

Un representant dels Ajuntaments assignat pel Consell d’Alcaldes

El gerent del Consell Comarcal
Les seves funcions seran:

Tractar les diferents situacions que afectin al servei.

Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Valorar la gestió del servei i proposar aquelles variacions que siguin considerades com a
possibles millores de gestió del mateix. Aquestes variacions seran considerades en el
Reglament de Gestió i si suposen modificacions de caràcter econòmic hauran de ser prèviament
informades pel Consell d’Alcaldes i considerades al Ple de les respectives entitats.
Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

El Consell comarcal es compromet a prestar el servei, de conformitat amb la normativa que els
regula i segons s’especifica en la documentació adjunta a aquest conveni, per tal d’atendre les
persones en situació de necessitat de la comarca que no disposen de recursos suficients per fer
-hi front.

El Consell comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar l’aportació
econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i programes objecte
d’aquest conveni i vincular les aportacions rebudes de la Generalitat i/o qualsevol altre entitat
segons el Contracte Programa anual aprovat definitivament, donant compliment al que preveu
l’article 19 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el TRLOCC.

El Consell comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es
desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar
l’ajuntament d’aquestes amb antelació.

El Consell comarcal es compromet a facilitar a l’ajuntament una memòria on consti informació
general i estadística del servei amb periodicitat anual, així com també qualsevol altra dada
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter
personal.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de serveis socials, farà la
derivació corresponent al Centre de Distribució d’ Aliments i farà el seguiment i les
intervencions que siguin necessàries en cada cas.

Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer
responsabilitat del Consell.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a gestionar i organitzar el funcionament diari
del centre (gestió d’aliments a partir dels informes de serveis socials, aportació i coordinació
dels voluntaris, realització dels cursos de formació que segueixen els usuaris del centre,…) amb
el personal tècnic corresponent.

Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa.

Elaborar els informes i memòries del projecte, tant a nivell local com comarcal.

Gestionar els aliments: control d’estoc, compra, donacions, campanyes...

Delegar en un tècnic la tasca de fer d’enllaç en el projecte i participa a les reunions de la
comissió tècnica de seguiment del Centre de Distribució d’Aliments.

Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments.
Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

Participar en les comissions de seguiment del projecte a través del seu representant escollit pel
consell d’alcaldes.
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L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els criteris i les
condicions del servei i d’acord amb els termes econòmics que haurà informat el Consell
d’Alcaldes, per tal de contribuir en les despeses de manteniment del Centre de Distribució
d’Aliments, segons l’acord del Consell d’Alcaldes en la sessió celebrada en data 5 de juny de
2017.
L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern
del Consell comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà amb les tasques necessàries per
facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.





D’acord amb els antecedents es fa constar que no és vigent cap aplicació econòmica de l’addenda del
Contracte Programa que afecti al present servei.
Es preveu, no obstant, que les bases de càlcul de les diferents aportacions municipals, aniran
directament vinculades a les resolucions de les addendes del Contracte Programa que en el seu cas
anualment siguin considerades.
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Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2017 i,
inicialment es preveu la seva finalització amb data 31 de desembre de 2019, coincidint amb la mateixa
data que s’estipula pel contracte programa per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les
modificacions que es puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per escrit i consens exprés de les parts en qualsevol
moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior. La pròrroga no podrà excedir de
4 anys.
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Setè. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:






La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia amb tres mesos
d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.
Altres causes previstes per la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Vuitè. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran resoltes
per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al punt sisè. En cas contrari, es
podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS REGULADORES DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ EN PRECARI DE L’IMMOBLE ON S’UBICA
EL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA), PER A LA GESTIÓ DEL “SERVEI DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS A LA COMARCA DEL PLA D’URGELL”.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Es modifica el punt 3 del Pacte quart, intitulat Condicions del
precari, que queda amb el redactat següent:
3.

L’ús del be cedit en precari serà gratuït, sense perjudici que l’entitat beneficiària assumeixi les
despeses ordinàries de conservació i manteniment de les instal·lacions, incloses les de neteja i
subministrament d’energia elèctrica i aigua.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gaudeix de la
inscripció com a titular del Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell (Expedient EM/0112/2016),
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Resolta favorablement per la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en
data 26/04/2016, es declara sense efectes el punt 7 del Pacte quart, intitulat Condicions del precari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell compensarà a l’Ajuntament de
Mollerussa per les despeses que resultin de la liquidació efectuada, en concepte de les que assumeixi
l’Ajuntament de Mollerussa referents a subministraments i neteja, si és el cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Interpretativa. El Pacte cinquè, intitulat Pòlissa d’assegurança,
s’interpretarà de la forma següent:
Respecte l’assegurança de les instal·lacions, l’Ajuntament assumirà íntegrament la de l’edifici, en
concepte de continent, i aquelles instal·lacions inherents. El mobiliari, electrodomèstics, i el material
d’equipament propi d’aixovar, en concepte de contingut, així com els consumibles, serà objecte
d’assegurança per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.

Antoni Garcia Jiménez
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Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

12.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 875

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 875 ubicada al carrer Acadèmia, 1, casa i que figura com a
titular a favor de Mariano Montserrat Santaularia.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 875, ubicada al carrer Acadèmia núm. 1, casa, i que figura com a
titular a favor de Mariano Montserrat Santaularia.
Segon. L’efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”

13.
11/01/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 742

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 742 ubicada al carrer Acadèmia, 11, i que figura com a titular
a favor de Sebastià Simó Masana (Hereus).
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 742, ubicada al carrer Acadèmia núm. 11, i que figura com a titular a
favor de Sebastià Simó Masana (Hereus).

Josep Simo Ribera
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Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.”
14.

SOL·LICITUD JOVENT MOLLERUSSA AMB
SOLIDÀRIA EL DIA 5 DE GENER DE 2019.

MOTIU

D’UNA

XOCOLATADA

Vista la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa, en què demana autorització per
organitzar una xocolatada solidària, per a la recaptació de diners per la Marató de TV3, el
dia 5 de gener de 2019 col·locant-se al costat esquerre de les escales de l’església.

Antoni Garcia Jiménez
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També sol·liciten 3 taules grans, tenir accés a un punt de llum, diversos focus de llum i dues
tanques metàl·liques.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part de la Policia Local amb data
17.12.18, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Jovent de Mollerussa per dur a terme
xocolatada solidària, per a la recaptació de diners per la Marató de TV3, el dia 5 de gener
de 2019 col·locant-se al costat esquerre de les escales de l’església, i facilitar-los el material
següent:
-

3 taules grans, tenir accés a un punt de llum, diversos focus de llum i dues tanques
metàl·liques.

Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD DEL SR. MANUEL MARTÍN ROLDAN, EN REPRESENTACIÓ DE
GRANJA MERFRAN SL EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL
PAVELLÓ POLIESPORTIU PER AL SOPAR DE CAP D’ANY.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Manuel Martín Roldan, en representació
de Granja Merfran SL, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Polisportiu per
realitzar el sopar de cap d’any.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 19.12.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Granja Merfran SL,, la utilització Pavelló Polisportiu “19 de març” del
dia 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019, per al muntatge, activitat i
desmuntatge del sopar de cap d’any.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,
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L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:


La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

S’haurà de respectar l’aforament total.
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S’haurà de portar un certificat acreditatiu de trobar-se inscrit en el Registre Sanitari
de industries i productes alimentaris de Catalunya. Alhora haurà de g a r a n t i r l e s
n o r m a t i v e s h i g i e n i c o - s a n i t a r i e s p e l q u e f a a l’elaboració, manipulació i
trasllat dels aliments que seran empleats en un espai diàfan i cobert, facilitat
per part de l'Ajuntament.
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
L’organització del sopar estarà supeditat al Pla d’emergència dels Pavellons que ha
redactat l’Ajuntament de Mollerussa.
Aquesta sol·licitud, suposa una utilització privativa d’un espai públic subjecta a
l’Ordenança Fiscal número 25.

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes conforme l’Ordenança Fiscal núm. 25, per import de
530,40 euros.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

16.

ATORGAMENT
AL
SR.
CARLOS
MARTÍ
PANELLA
D’UNA
TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00071-0072J.

Vist l’expedient tramitat pel senyor Carlos Martí Panella (amb DNI 40230072 J) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que l’interessat acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem que
determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR SOCIAL
I CIUTADANIA, ACORDA:

Josep Simo Ribera
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Carlos Marti Panella
DNI: 40230072 J
Núm. expedient: 25137-2018-00071-0072J
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: desembre 2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
17.

ATORGAMENT A LA SRA. MARIA MONTSERRAT MAS BRIANSÓ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2018-00073-3435G.
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Vist l’expedient tramitat per M Montserrat Mas Brianso (amb DNI 78073435 G ) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: M Montserrat Mas Brianso
DNI: 78073435 G
Núm. expedient: 25137-2018-00073-3435G
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: octubre 2023
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
18.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 44/2018.

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 165.837,70€
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern de 13 de desembre existeixen 307
factures sense consignació pressupostaria per import global de 173.590,57€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
165.837,70€.

la

relació

de

factures

número

44/2018,

per

import

global

de

Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
19.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 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, la presidència
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exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:

Antoni Garcia Jiménez
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19.1.- ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT GENERAL PER L’EXECUCIÓ DEL
PLA DE BARRIS DE L’ANY 2018.
Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat la necessitat de continuar disposant d’un
suport tècnic per tal de desenvolupar el que es coneix com a Pla de Barris que és un
programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits
d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per a
millorar les condicions de vida dels seus habitants.
Que el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa per acord de 6 de juny de 2012 va acordar adherirse al conveni marc del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a la prestació de serveis tècnics
d’àmbit general
Que el Consell Comarcal ha considerat la petició de l’Ajuntament de Mollerussa i ha
determinat les possibles vinculacions que el personal del Consell Comarcal ha de realitzar en
desenvolupament del suport tècnic sol·licitat.
Que entre aquestes vinculacions de personal el Consell Comarcal ha estimat pertinent una
contractació d’un arquitecte a jornada complerta a partí del dia 1 de gener de 2018, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.
Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. Aroa Guardiola i Francis la funció
de coordinadora dels Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació de les
seves retribucions.
Per tal donar resposta a les necessitats manifestades per l’Ajuntament de Mollerussa, per
part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha platejat la incorporació d’una addenda al
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT
GENERAL per l’execució del pla de barris de l’any 2018.
Per tot l’exposat ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta d’addenda al conveni marc de col·laboració entre el consell
comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Mollerussa per a la prestació de serveis tècnics
d’àmbit general per l’execució del pla de barris de l’any 2018, conforme el text que
s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla
ANNEX: ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT GENERAL PER L’EXECUCIÓ DEL PLA DE
BARRIS DE L’ANY 2018.
Mollerussa, 2018
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REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen
els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 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 de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 2 de
juliol de 2012.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa,
en nom i representació de la corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix
l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53
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.
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Ambdós, en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN
Que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en el títol IV que regula les competències
comarcals, i en relació amb els serveis de competència municipal, la coordinació d’aquests
per raons d’interès comarcal.
Que l’article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya determina “que les administracions públiques poden
establir i formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic i organitzatiu que
considerí adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú.”
Que l’article 108 de l’esmentada Llei entre altres consideracions manifesta “que les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques en l’àmbit de les competències respectives per a la consecució de
finalitats d’interès comú.”
Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat la necessitat de continuar disposant d’un
suport tècnic per tal de desenvolupar el que es coneix com a Pla de Barris que és un
programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits
d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per a
millorar les condicions de vida dels seus habitants.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Que el Consell Comarcal ha considerat la petició de l’Ajuntament de Mollerussa i ha
determinat les possibles vinculacions que el personal del Consell Comarcal ha de realitzar en
desenvolupament del suport tècnic sol·licitat.
Que entre aquestes vinculacions de personal el Consell Comarcal ha estimat pertinent una
contractació d’un arquitecte a jornada complerta a partí del dia 1 de gener de 2018, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.
Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. Aroa Guardiola i Francis la funció
de coordinadora dels Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació de les
seves retribucions.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

11/01/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

14/01/2019 SECRETARI

PACTEN
1.

Que l’Ajuntament de Mollerussa disposarà de l’adscripció directa per a la gestió
tècnica del Pla de Barris de l’arquitecte Sr. Carles Ramon Guerrero i Sala.

2.

Que aquesta adscripció directa tindrà una vinculació de jornada complerta.

3.

Que independentment d’aquesta adscripció l’Ajuntament de Mollerussa continuarà
amb l’adscripció dels tècnics que en aplicació del vigent conveni i fins l’aplicació
d’aquesta addenda ha disposat.

4.

Que l’Ajuntament de Mollerussa en la consideració de la nova estructura de personal
que el Consell Comarcal ha de realitzar que comporta un important increment de la
despesa de personal preveu, que aportarà al Consell Comarcal del Pla d’Urgell el
100% de l’import d’aquesta despesa que es preveu segons les dades operatives
vinculades en un import de 52.319,94 €.

5.

Que aquest import de 52.319,94 € vinculat a les dades de la població que
l’Ajuntament de Mollerussa que ha manifestat ser de 15.704 habitants implica una
aportació a favor del Consell Comarcal de 3,3316 €/habitant.

6.

Que aquesta aportació cal considerar-la del 1 de gener fins al 31 de desembre de
2018 com una previsió i que arribat aquest termini serà determinada la quantitat
que realment hagi estat efectiva segons les disposicions corresponents.

7.

L’Ajuntament podrà intervenir en les propostes de gestió, organització i planificació
del programa de visites dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que
han de realitzar en la periodicitat que consta establerta.
Igualment, l’Ajuntament podrà realitzar els suggeriments que consideri més
convenients per a una correcta gestió d’aquests serveis.
Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 175 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/95.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

I perquè així consti i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni en
dos exemplars i en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

Joan Trull i Borràs
President del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Marc Solsona i Aixalà
Alcalde de l’Ajuntament
de Mollerussa”

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

11/01/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
Signatura 1 de 2

14/01/2019 SECRETARI

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores, per Ordre del Sr. Alcalde
accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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