AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que el dia 23 d’abril de dos mil vint la Junta de Govern local va celebrar sessió de carácter ordinària
(SESSIÓ NÚM. 2020/13), adoptant-se els acords que es transcriuen a continuació:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PRP 2020/347 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ DELS
EDIFICIS PRESENTADA PER SRA. RFM Exp. 2410-5-2019. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM.
2017/247).

Verificada la documentació que s’acompanya a l’escrit de comunicació i, en el seu cas, efectuades les
comprovacions pertinents, els Serveis Tècnics municipals han emès INFORME FAVORABLE (NR
011/2020).

Marc Solsona Aixala

Atès que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat económica (DOGC 24 de
juliol de 2015), modifica l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme que resta redactat de la manera següent: 3. S’afegeix un nou article,
el 187 bis, amb el text següent:
Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia
Estan subjectes a la comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter,
els actes següents:
…/…
b) La primera utilització i ocupació dels edificis.
.../...
Vist allò establert a l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Protecció de la legalitat urbanística en el qual s’estableix que només es pot utilitzar i ocupar l’edifici o la
construcció de què es tracti, després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació
de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s’escau, de l’esmena de la
comunicació o l’aportació dels documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat
la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència
urbanística atorgada.
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Vista la documentació presentada per ROSER FERNANDEZ MILLAN, posant en coneixement de
l’Ajuntament, mitjançant la preceptiva COMUNICACIÓ PRÈVIA, que vol dur a terme la primera utilització
i ocupació de la distribució interior d’habitatge “dúplex” en edifici existent situat al carrer RIU SEGRE 8,
de 25230 Mollerussa, relatiu a l’Expedient d’obres número 2017/247, aprovat per acord de la Junta de
Govern local de data 14.12.2017.

Atès allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, al Reial Decret Llei
8/2011, d’1 de juliol, al Decret 179/1995, de 13 de juny i a la resta de legislació aplicable al règim
jurídic de la primera utilització o ocupació dels edificis.

Antoni Garcia Jiménez
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En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
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facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny,i a proposta de la Regidoria
d’urbanisme, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a l’expedient de PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ de la distribució
interior d’habitatge “dúplex” en edifici existent situat carrer RIU SEGRE 8, 2 de 25230 Mollerussa. Exp.
2410-5-2019. (LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/247).
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per a la tramitació de l’expedient per l’import de 300,00 €.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos legals
adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

Marc Solsona Aixala

PRP2020/354- LLICÈNCIES D’OBRES.-

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallan al seus respectius expedients, la
Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019,
de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obres, conforme els expedients
que es relacionan a l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorgen salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en
el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Condicionar l’eficàcia de l’atorgament de les llicències municipals d’obra en qüestió
al compliment de la present condició (el contingut de les quals es troben regulades a l’ordre
SND/340/2020, de 12 d’abril, del Ministeri de Sanitat, per la qual es suspenen determinades activitats
relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel
COVID-19 per a persones no relacionades amb l’activitat): la suspensió de tot tipus d’obra que suposi
una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què en l’habitatge on s’hagi d’efectuar s’hi trobin
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra i que, degut a la seva ubicació permanent
o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir
interferència amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de
materials.
S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres mencionades a l’anterior apartat en les quals, per
circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no
relacionades amb l’activitat de l’obra. Així mateix, també s’exceptuen els treballs i obres puntuals que
es realitzin als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així
com feines de vigilància.
La present condició suspensiva mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l’estat
d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de salut pública que
justifiquin una nova ordre que modifiqui els termes de l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril de 2020.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de les obres, conforme allò que es disposa
en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de 2.214,60€.

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX I:

Marc Solsona Aixala
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Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

38/2020
2020 CH CONSTRUCCIÓ SL
AV. DEL CANAL 9
1.449,34
724,67
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

78/2020
FARRE BORDA MARC
PS. LA SALLE 14 4 9
6,60
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

81/2020
RUIZ REINALDOS FILOMENA
AV. DE LA PAU, 18
10,00
12,00
0,00
0,00
0,00

PRP2020/340 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT I
SUPORT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS (BERGER-LEVRAULT).
ANUALITAT 2020.

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de suport i manteniment de les aplicacions
informàtiques ABSIS (Berger-Levrault) durant l’anualitat 2020, per tal de que les àrees de Secretaria i
Gestió tributària i recaptació disposin les eines necessàries per poder desenvolupar les seves tasques
donant compliment al marc normatiu actual d’administració electrònica.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert a
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector

Antoni Garcia Jiménez
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Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 72000000-5 que estableix el Reglament
(CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.

Marc Solsona Aixala
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De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, i que no s’està
alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de
l’art. 118 la LCSP.

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha d’estat
certificada per part de la Intervenció de fons.
Vist el pressupost presentat per part de ABS INFORMÁTICA, SLU amb el CIF: B-59383596, justificant
l’òrgan de contractació que ès l’única empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte i
la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària, conforme estableix l’art.
131.3 de la LCSP.
Atès que l’òrgan de contractació considera precedent la continuació de la tramitació de l’expedient de
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel funcionament
bàsic dels serveis, conforme allò que s’estableix la Disposició Addicional Tercera del RDL 463/2020, de
14 de març.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte el
MANTENIMENT I SUPORT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS. ANUALITAT 2020.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost
municipal vigent: núm. operacions RC 220200002022 i 220200002017.

30/04/2020 SECRETARI

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de ABS INFORMÁTICA, SLU
amb el CIF: B59383596,en els termes que es descriuen seguidament:


El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/01/2020 a 31/12/2020.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:

Antoni Garcia Jiménez
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La retribució del contracte: 18.053,20 € (IVA inclòs).
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El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.


Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació de la
factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva existència,
de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.

30/04/2020 ALCALDE

Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
5.

PRP 2020/341 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT
DELS PROGRAMES INFORMÀTICS AYTOS (BERGER-LEVRAULT) ANUALITAT 2020.

Marc Solsona Aixala

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert a
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 72000000-5 que estableix el Reglament
(CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a la
tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, i que no s’està
alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor,
l’aprovació de la despesa, així com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits
que les normes de desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de
l’art. 118 la LCSP.

Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha d’estat
certificada per part de la Intervenció de fons.
Vist el pressupost presentat per part de AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU amb el CIF:
B41632332, justificant l’òrgan de contractació que és l’única empresa que pot executar les prestacions

Antoni Garcia Jiménez
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L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de suport i manteniment durant l’anualitat 2020
de les aplicacions informàtiques AYTOS (Berger-Levrault) que son SICALWIN, SICALASP, SIGEP,
FIRMADOC para SICALWIN, AYTOSFACTURA Y GPA.
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objecte del contracte i la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària,
conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
Atès que l’òrgan de contractació considera precedent la continuació de la tramitació de l’expedient de
contractació, atès que aquest és indispensable per a la protecció de l’interès general i pel funcionament
bàsic dels serveis, conforme alló que s’estableix la Disposició Addicional Tercera del RDL 463/2020, de
14 de març.

30/04/2020 ALCALDE

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de la Regidoria
de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
MANTENIMENT DELS PROGRAMES INFORMÀTICS AYTOS BERGER-LEVRAULT DURANT
L’ANUALITAT 2020. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a
càrrec del Pressupost municipal vigent: núm. operació RC 220200002018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR del SERVEI esmentat a favor de AYTOS SOLUCIONES
INFORMÀTICAS, SLU amb el CIF: B41632332, en els termes que es descriuen seguidament:


El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.

Marc Solsona Aixala
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La retribució del contracte: 16.678,64 € (IVA inclòs).

La durada de la prestació:
La durada de la prestació és la següent: 01/01/2020 a 31/12/2020.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la informació
relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”

Antoni Garcia Jiménez
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No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la incorporació de la
factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, acreditaran la seva existència,
de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP.
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6.

PRP 2020/353 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN QUIOSC DESTINAT A BAR-CAFETERIA, AL RECINTE DEL
PARC MUNICIPAL-PISCINES.

Es retira de l’ordre del dia.
7.

PRP 2020/333 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB DECLARACIÓ
RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-5-2020. DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE
ROBA. EMPLAÇAMENT: CAMÍ D’ARBECA, 1, LOCAL 4. TITULAR: SRA. SCH

30/04/2020 ALCALDE

En data 25 de març de 2020 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració responsable de
l’establiment dedicat a la venda al detall de roba al camí d’Arbeca, 1, local 4.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en desplegament de
les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 25 de març de 2020,
següent:
Número d’expedient: 2544-5-2020
Titular: Susana Carreira Hernández
Denominació: venda al detall de roba
Emplaçament: camí d’Arbeca, 1, local 4

Marc Solsona Aixala
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Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 52 m2 i superfície útil de 42,88 m2.
- D’acord amb el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball, l’altura mínima de la zona de públic dels locals comercials serà de 2,5 m.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
PRP2020/342 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SR. EFM

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de reconeixement de serveis previs perquè es
reconeguin els serveis prestats en altres administracions, i determinació de triennis consolidats, a la
persona que seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de
treball següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Núm. RLT
Data presa de possessió:

ENRIQUE FERNANDEZ MARTOS
26221726R
Funcionari en Pràctiques
Administració Especial
Serveis especials
Agent Policia Local
143
16/03/2020

Antoni Garcia Jiménez
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D’acord amb els certificats de serveis prestats, lliurats per la Direcció Gral. de la Guàrdia Civil [Ministeri
de l’interior] i del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya [Cos de Mossos d’Esquadra] i
en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis
previs a les administracions i Reial decret 1461/1982, que desenvolupa determinades prescripcions de
l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat ACORDA:

Marc Solsona Aixala

Segon. Reconèixer a favor del Sr. FERNANDEZ MARTOS, Enrique, un total de 9 (nou) triennis del
Subgrup C1, consolidats, amb efectes econòmics, retroactius, a les nòmines corresponents des del dia
16 de març de 2020, data de presa de possessió de l’interessat en el Lloc de Treball d’Agent en
pràctiques de la Policia Local [RLT 143]. A efectes informatius, es fixa la data de venciment del proper
trienni (10è d’ordre), el dia 2 de març de 2022.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes legals
oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
9.

PRP 2020/ 346 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS, SRA. MGR

Es dóna compte a la Junta de Govern de l’expedient de reconeixement de serveis previs perquè es
reconeguin els serveis prestats en altres administracions, i determinació de triennis consolidats, a la
persona que seguidament s’indica a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa en el lloc de
treball següent:
Cognoms i Nom
DNI/NIF:
Relació Jurídica
Escala
Subescala
Categoria
Lloc de Treball:
Núm. RLT
Data presa de possessió:

MONTSERRAT GUANS ROS
43727079-P
Funcionari/ària de Carrera
Funcionaris Administració Local amb Habilitació Nacional
Intervenció-Tresoreria
Entrada
Interventora
003
12/03/2020

La Sra. GUANS ROS, Montserrat, ha presentat certificació de serveis prestats [ANNEX I], lliurat per la
Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones [Ministerio de Política Territorial y
Función Pública], de data 31/3/2020. En la data d’expedició, la interessada acredita un total acumulat
de 9 anys, 9 mesos i 25 dies.
D’acord amb el/s certificat/s de serveis prestats i en aplicació del que s’estableix a la Llei 70/1978, de
26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a les administracions i Reial Decret 1461/1982,
que desenvolupa determinades prescripcions de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. GUANS ROS, Montserrat, integrant de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Interventora en propietat [RLT 003], els serveis
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Primer. Reconèixer a favor del Sr. FERNANDEZ MARTOS, Enrique, integrant de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Agent de la Policia Local en pràctiques [RLT 143],
els serveis prestats en altres administracions públiques, anteriors a la data de presa de possessió a
l’Ajuntament de Mollerussa, 16/3/2020, que suposen un total acumulat de 28 anys i 12 dies, amb
retroacció al dia 2 de març de 1992.
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prestats com a Funcionà d’Administració Local amb Habilitació Nacional, anteriors a la data de
certificació, 31 de març de 2020, i que suposen un total acumulat de 9 anys, 9 mesos i 25 dies, amb
retroacció al dia 06/06/2010.
Segon. Reconèixer a favor de la Sra. GUANS ROS, Montserrat, un total de 3 (tres) triennis del Subgrup
A1, consolidats, amb efectes econòmics retroactius a les nòmines corresponents des del dia 12 de
març de 2020, data de presa de possessió de la interessada en el Lloc de Treball d’Interventora en
propietat de l’Ajuntament de Mollerussa [RLT 003]. A efectes informatius, es fixa la data de venciment
del proper trienni (4r. d’ordre), el dia 6 de juny de 2022.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes legals
oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics pertinents.
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10.

PRP 2020/ 350 RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI A LA SRA. AMG.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra. ANTONIA
MARIN GARRIDO, membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, Escala Administració General, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de TAG de RRHH,
Grup A, Subgrup A2 (RLT 122), amb efectes a partir del dia 11 de maig de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. ANTONIA MARIN GARRIDO (TAG de RRHH, Grup A, Subgrup
A2, RLT 122), adscrita a l’Escala Administració General, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal
funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup A2, 7è. d’ordre, a partir del dia 11 de maig de
2020 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Les característiques del trienni 7, són les següents:





Venciment trienni 7:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

11/05/2020
A2
100,00%
11/05/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient individual
donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

PRP 2020/357 CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DE 2.000,00€ AL CDA (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS) DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES DE MOLLERUSSA AFECTADES PEL
COVID-19

FETS
I.

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
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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.
II.

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.

III.

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.

IV.

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.

V.

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.

VI.

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.

VII.

Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.

VIII.

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.

IX.

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 i que ha estat ratificat en Addenda de prorroga per a l’any 2020.

X.

Que en desembre del 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Mollerussa i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell relatiu al centre de distribució d’aliments on es
detallaven entre d’altres punt l’objecte de la relació i els valors del centre de distribució dels
aliments entre d’altes punts i on es detallaven diferents articulats que sustentaven la seva
gestió i actuació com a servei.
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I.

Que fruit de la situació provocada per la pandèmia del virus denominat COVID-19 es va
determinar l’estat d’alarma el 14 de març de 2020 a l’estat espanyol per part del Govern, i la
implantació progressiva de inèdites mesures de confinament a tot el territori de la població ,
dirigides a garantir la reducció el risc de contagis que portava a terme la disminució dels
contactes interpersonals i la reducció dels desplaçaments entre d’altes actuacions en diversos
àmbits.

II.

Totes aquests mesures de mitigació de l’epidèmia han tingut un impacte social molt elevat ,
especialment en la població inicialment considerada ja vulnerable abans de començar aquesta
crisis, així com a d’altes sectors poblacionals que s’han vist abocats també a una situació de
vulnerabilitat que per impossibilitat de poder obtenir recursos bàsics suficients per garantir la
seva supervivència, es troben en situació d’urgència social sobrevinguda.

III.

Per a poder mitigar aquest impacte provocat per la situació vinculada al COVID-19 a les
persones i famílies de la ciutat de Mollerussa, detectades per part de serveis socials de base del
Consell Comarcal en l’exercici de la seva competència professional ,o que s’adrecin als serveis
socials per demanar suport per la situació provocada pel COVID-19, ja que no poden cobrir
necessitats bàsiques com l’alimentació o productes de primera necessitat:

IV.

El nostre consistori a través d’aquest conveni específic, vol fer una aportació de 2.000,00€
al CDA (Centre de Distribució d’Aliments) gestionat i coordinat pels serveis socials de base
del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell, tal i com s’especifica en l’inici d’aquest conveni per a la
compra de productes d’alimentació i d’altres productes de primera necessitat (si s’escau) que
els mateixos serveis socials de base valorin que són necessaris per poder donar cobertura a les
noves demandes de les persones i/o famílies de Mollerussa que s’han vist abocades a accedir a
aquests recurs bàsic per poder garantir la seva supervivència fruit de la pandèmia provocada
pel virus COVID-19.

Aquest conveni té per objecte realitzar una aportació econòmica específica per de l’Ajuntament de
Mollerussa de 2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i concretament que sigui destinada al
denominat CDA (Centre de Distribució d’Aliments) per a la compra d’aliments i de productes de primera
necessitat (si s’escau) per a persones i/o famílies de la ciutat de Mollerussa amb necessitats
d’alimentació que ajudin a pal·liar dites situacions d’urgència social provocades pel COVID-19.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe de Secretaria General en data 21 d’abril de 2020.

1.

Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals formalitzar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de
transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin encomanat, amb l'abast,
efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.

2.

Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

30/04/2020 SECRETARI

FONAMENTS JURÍDICS

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

c4416aeec2a745dea64a6c816e73bf76001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
DE 2.000,00€ AL CDA (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS) DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES
DE MOLLERUSSA AFECTADES PEL COVID-19
Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l'Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell d'acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2020

04.2316.4650001

Previsió despesa anual
2.000,00 €

Quart. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. alcalde, tan àmpliament com en dret
sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament
de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de la Llei
19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Setè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA
D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DE 2.000,00€ AL CDA
(CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS) DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES DE MOLLERUSSA
AFECTADES PEL COVID-19
Mollerussa, abril de 2020

30/04/2020 SECRETARI

REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Rafel Panadés Farré, 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.
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.
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ANTECEDENTS /EXPOSEM:
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.
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 en desembre del 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Mollerussa i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell relatiu al centre de distribució d’aliments on es detallaven entre d’altres punt l’objecte de la
relació i els valors del centre de distribució dels aliments entre d’altes punts i on es detallaven diferents articulats
que sustentaven la seva gestió i actuació com a servei.
EXPOSICIÓ SITUACIO ACTUAL:
Que fruit de la situació provocada per la pandèmia del virus denominat COVID-19 es va determinar l’estat d’alarma
el 14 de març de 2020 a l’estat espanyol per part del Govern, i la implantació progressiva de inèdites mesures de
confinament a tot el territori de la població , dirigides a garantir la reducció el risc de contagis que portava a
terme la disminució dels contactes interpersonals i la reducció dels desplaçaments entre d’altes actuacions en
diversos àmbits.
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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 i que ha estat ratificat en Addenda de prorroga per
a l’any 2020.
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Totes aquests mesures de mitigació de l’epidèmia han tingut un impacte social molt elevat , especialment en la
població inicialment considerada ja vulnerable abans de començar aquesta crisis, així com a d’altes sectors
poblacionals que s’han vist abocats també a una situació de vulnerabilitat que per impossibilitat de poder obtenir
recursos bàsics suficients per garantir la seva supervivència, es troben en situació d’urgència social sobrevinguda.
Per a poder mitigar aquest impacte provocat per la situació vinculada al COVID-19 a les persones i famílies de la
ciutat de Mollerussa, detectades per part de serveis socials de base del Consell Comarcal en l’exercici de la seva
competència professional ,o que s’adrecin als serveis socials per demanar suport per la situació provocada pel
COVID-19, ja que no poden cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o productes de primera necessitat:

30/04/2020 ALCALDE

El nostre consistori a través d’aquest conveni específic, vol fer una aportació de 2.000,00€ al CDA ( centre de
distribució d’aliments ) gestionat i coordinat pels serveis socials de base del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell, tal
i com s’especifica en l’inici d’aquest conveni per a la compra de productes d’alimentació i d’altres productes de
primera necessitat (si s’escau) que els mateixos serveis socials de base valorin que són necessaris per poder donar
cobertura a les noves demandes de les persones i/o famílies de Mollerussa que s’han vist abocades a accedir a
aquests recurs bàsic per poder garantir la seva supervivència fruit de la pandèmia provocada pel virus COVID-19.
Per tal de fer el present conveni específic de col·laboració que permet incidir positivament en aquesta actuació es
regeix pels següents PACTES:
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és realitzar una aportació econòmica específica per part de ’Ajuntament de Mollerussa
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04 2316 4650001 de 2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’ Urgell i
concretament que sigui destinada al denominat CDA (Centre de Distribució d’Aliments) per a la compra d’aliments i
de productes de primera necessitat (si s’escau) per a persones i /o famílies de la ciutat de Mollerussa amb
necessitats d’alimentació que ajudin a pal·liar dites situacions d’urgència social provocades pel COVID-19.

Marc Solsona Aixala
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Segon. CRITERIS
a)

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. Tanmateix ,i
donada la situació excepcional, en aquells casos en que es detectin la falta de cobertura de necessitats
bàsiques d’alimentació o productes de primera necessitat i que es consideri com a situació d’urgència per
part dels Serveis Socials de base ; es pot procedir a la prestació del recurs tramitant-se i executant-se
seguin processos abreviats i basats en la prescripció facultativa del professional de referencia del SSB, tal i
com s’indica en el “document tècnic de recomanacions adreçat al personal polític i tècnic dels serveis
socials de base de l’atenció primària davant la crisis del COVID-19”; elaborat des de la “Secretaria de
Estado de Derechos Sociales” (versió 1 del 06/04/2020).

b)

Adquisició dels productes alimentaris i de primera necessitat : Els serveis socials de base són els
responsables de valorar quins son els productes d’alimentació i de primera necessitat que s’adquiriran amb
l’aportació econòmica de 2.000,00€ que transferirà l’Ajuntament de Mollerussa al Consell Comarcal per a
desenvolupar l’objecte d’aquest conveni . Tanmateix, també són els serveis socials de base els que faran la
compra i pagament als proveïdors dels productes d’alimentació que considerin necessaris, i seran els
encarregats de gestionar el trasllat del material comprat al mateix CDA per a la seva repartició.

c)

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.

d)

Coresponsabilitat dels beneficiaris: Foment d’adquisició d’hàbits saludables, estalvi familiar, consum
responsable i l’apoderament de les persones. Autonomia en la confecció de la cistella (segons la
disponibilitat de productes i segons la normativa de funcionament del servei).

Antoni Garcia Jiménez
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Es crea una comissió específica de seguiment i avaluació per al seguiment d’aquesta actuació i així donar compliment
als objectius i tasques previstos a aquest conveni.
Aquesta





comissió estarà formada per:
La consellera comarcal encarregada del servei
La Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania Infància de l’Ajuntament de Mollerussa
Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell.
Coordinadora de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància de l’ Ajuntament de
Mollerussa

Les seves funcions seran:

Tractar les diferents situacions que afectin al servei ( si s’escau).

Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.

Valorar la gestió del servei.
Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

30/04/2020 ALCALDE








Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2





El Consell comarcal facilitarà a l’Ajuntament de Mollerussa un informe final de com s’ha executat la
distribució entre les persones beneficiàries dels aliments comprats amb l’import aportat per l’ ajuntament i
que és l’objecte d’aquest conveni, on consti informació general i estadística de l’actuació i que ha estat
específicament destinat per a les persones i famílies vinculades a la situació provocada pel COVID-19.
Facilitar pels canals normalitzats les factures justificatives de la compra dels productes d’alimentació a
l’Ajuntament de Mollerussa destinats a les persones i /o famílies que han estat incloses en aquesta actuació.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de serveis socials de base , farà la
derivació corresponent al Centre de Distribució d’ Aliments i farà el seguiment i les intervencions que siguin
necessàries en cada cas que sorgeixi.
Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer responsabilitat del
Consell.
Gestionar els aliments que valorin comprar segons les necessitat que detectin , control d’estoc, compra i
pagament als proveïdors i portar els aliments al CDA i la seva repartició a les persones beneficiàries seguint
sempre les mesures establertes al CDA de prevenció , seguretat i protecció marcades pels òrgans
competents.
Participar a les reunions de la comissió tècnica de seguiment creada per a aquest conveni específic.

Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA




L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació econòmica amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04 2316
4650001 de 2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’ Urgell per a la compra d’aliments per al CDA en el
marc de l’objecte d’aquest conveni. Una vegada estigui aprovat i signat aquest conveni en el termini màxim
de 10 dies es procedirà al pagament.
Participar en la comissió de seguiment específica creada en el marc d’aquest conveni.

Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI

Setè. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:





La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts que signen aquest
conveni. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplits. Aquest
requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del
conveni
i
a
les
altres
parts
signants.
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Al ser un conveni específic i extraordinari tindrà la vigència d’un any.
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a
les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni
per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst.
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.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.

Marc Solsona Aixala
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PRP 2020/324 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-7-2020

Vist l’escrit presentat per la Sra. TUDELA MIRO, CARME, en el que exposa que el dilluns del 17 de
febrer al 6 d’abril, l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona, ha
organitzat el curs “ La narració es converteix en procés, metodologia i eina: Com dissenyar la
formació emprant” a Barcelona. Per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud
manifesta les despeses previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
curs “ La narració es converteix en procés, metodologia i eina: Com dissenyar la formació
emprant” a Barcelona, atès que considera que satisfarà les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
Primer: Autoritzar a la Sra. TUDELA MIRO, CARME, la realització de la formació sol·licitada “ La
narració es converteix en procés, metodologia i eina: Com dissenyar la formació emprant” a Barcelona.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

30/04/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

30/04/2020 ALCALDE

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT
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Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.
13.

PRP 2020/ 325 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-6-2020
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Vist l’escrit presentat per la Sra. SIMON BONJOCH, CRISTINA, en el que exposa que els dies 2, 9, 11
i 18 de març de 2020, de 9.30 a 14.30 h., Escola d’Administració Pública de Catalunya, ha organitzat el
curs Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida.
Per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida, atès
que considera que satisfarà les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
Primer: Autoritzar a la Sra. SIMON BONJOCH, CRISTINA, la realització de la formació sol·licitada
“Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana” a Lleida.

14.

PRP 2020/326 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-5-2020

Vist l’escrit presentat per la Sra. BUSTOS MARTINEZ, SILVIA, en el que exposa que els dies 2, 9, 11
i 18 de març de 2020, de 9.30 a 14.30 h., Escola d’Administració Pública de Catalunya, ha organitzat el
curs Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida.
Per la qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
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Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.
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Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida, atès
que considera que satisfarà les necessitats del servei.

30/04/2020 ALCALDE

Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
Primer: Autoritzar a la Sra. BUSTOS MARTINEZ, SILVIA, la realització de la formació sol·licitada
“Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana” a Lleida.
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Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.

15.

PRP 2020/327 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-4-2020

Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida, atès
que considera que satisfarà les necessitats del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”

Antoni Garcia Jiménez
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Vist l’escrit presentat per la Sra. NIUBÓ SERRANO, Núria, en el que exposa que els dies 2, 9, 11 i 18
de març de 2020, de 9.30 a 14.30 h., Escola d’Administració Pública de Catalunya, ha organitzat el curs
Taller sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana a Lleida. Per la
qual en sol·licita poder assistir-hi. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses previstes.
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El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:
Primer: Autoritzar a la Sra. NIUBÓ SERRANO, Núria, la realització de la formació sol·licitada “Taller
sobre tècniques d'expressió aplicades a la millora de l'atenció ciutadana” a Lleida.
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PRP 2020/351 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-9-2020

Vist l’escrit presentat per la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, en el que exposa que 20 de març de 2020,
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha organitzat el curs Webinar Telegram, TikTok i Twitch online. Per la qual en sol·licita poder realitzar-lo. En l’esmentada sol·licitud manifesta les despeses
previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
curs Webinar Telegram, TikTok i Twitch on-line, atès que considera que satisfarà les necessitats del
servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:

Antoni Garcia Jiménez
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30/04/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

30/04/2020 ALCALDE

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.

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

c4416aeec2a745dea64a6c816e73bf76001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Primer: Autoritzar a la Sra. DIANA SOLÉ TÉRMENS, la realització de la formació sol·licitada “Webinar
Telegram, TikTok i Twitch” on-line.
Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.
17.

PRP 2020/352 FORMACIÓ DIRIGIDA AL PERSONAL MUNICIPAL. EXPEDIENT NÚM:
1538-8-2020

Marc Solsona Aixala
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Vist l’escrit presentat per la Sra. TORRES ARGELICH SÍLVIA, en el que exposa que 20 de març de
2020, El Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha organitzat el curs Webinar Telegram, TikTok i
Twitch on-line. Per la qual en sol·licita poder realitzar-lo. En l’esmentada sol·licitud manifesta les
despeses previstes.
Vist l’informe emès per el/la responsable de l’àrea, en el que informa favorablement la participació al
curs Webinar Telegram, TikTok i Twitch on-line, atès que considera que satisfarà les necessitats
del servei.
Vistes les bases d’execució del pressupost i l’article 12 de les Condicions de treball del personal al servei
de l’Ajuntament de Mollerussa, que expressament diu que: “1. La Corporació afavorirà la realització,
directament o a convenir amb tercers, de cursos de formació o reciclatge, tan teòrics com pràctics, a tot
el personal afectat per aquest Acord. La formació s'adreçarà singularment a afavorir la promoció
professional del personal de l’Ajuntament.”
El personal tindrà el dret i l'obligació d'assistir a aquests cursos de formació i perfeccionament quan
això ho sol·liciti l'interessat i obtingui el vistiplau del regidor responsable de l'àrea en que presti serveis
o quan aquest últim consideri la conveniència que el treballador assisteixi a aquests cursos. En aquests
segon cas, el personal serà compensat per l'excés horari que es pugui derivar de la presencia a cursos
de formació obligatoris com si es tractés de serveis extraordinaris i també serà compensat pels
desplaçaments i dietes que es produeixin, així com per les despeses de matrícula.
Examinats els diferents informes relacionats en aquest l’expedient, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents acords:

Segon: Comunicar el present acord a l’interessat/da, a l’àrea i regidoria corresponent, a l’àrea de
Recursos Humans i als serveis d’Intervenció si s’escau.
18.

PRP 2020/355 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 2/2020

Vista la relació núm. 2/2020 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 11 expedients i que importa
la quantitat de 2.535,72 €.

Antoni Garcia Jiménez
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Primer: Autoritzar a la Sra. TORRES ARGELICH SÍLVIA, la realització de la formació sol·licitada
“Webinar Telegram, TikTok i Twitch” on-line.

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

c4416aeec2a745dea64a6c816e73bf76001

Url de validació

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

Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en la relació
número 2/2020, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions,
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones interessades
incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals adients.

Marc Solsona Aixala
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Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19.

PRP 2020/308 TARGETA D’APARCAMENT
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-11-2020.

INDIVIDUAL

PER

PERSONES

AMB

Vist l’expedient tramitat per MARIA GRANADOS SOLIS amb DNI 40822708P per obtenir una targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la persona 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 d’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA,
CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució
següent:
Titular: MARIA GRANADOS SOLIS
DNI: 40822708P
Núm. targeta: 25137-2020-0011-2708P
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 3/2030

20.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumptes d’urgència.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde. A la ciutat de
Mollerussa, a data de la signatura electrònica

Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

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