AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 10 de desembre de
2020. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné
Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

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

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.

PRP2020/919 SOL·LICITUD PERMIS DE LACTÀNCIA SR. VMG.

Es dona compte a la Junta de Govern que el Sr. M.G., V., integrant de la Plantilla de
personal funcionari Interí de l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 017, Agent
de la Policia Local [FI] ha sol·licitat, en instancia de data 02/09/2020 (RE 2020/14168), el
gaudiment del permís de lactància en la modalitat compactació en jornades consecutives
senceres en base a allò que s’estableix a l’article 48.f RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic [TR LEBEP].
En l’informe jurídic lliurat per Secretaria General, en matèria de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques, es posa
de manifest, en el cas concret, el següent:


El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer
personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de
serveis per part del/la funcionari/ària entre la seva incorporació després del permís de
maternitat i, si s’escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos
d’edat del fill o filla que dóna dret al permís.



El càlcul s’efectua a raó d’una (1) hora per dia durant el període concret. Una vegada
obtingut el nombre d'hores s'haurà de dividir per les hores que estigui obligat a realitzar
diàriament en el supòsit de jornades i horaris especials, com és el cas [8 hores diàries],
amb la finalitat d'obtenir el nombre de jornades completes.



En conseqüència, al transposar el calendari Q5 facilitat pel Cap responsable de la Policia
Local, a la singularitat del peticionari, s'acredita que les hores i els dies a considerar en
el període habilitat a partir del dia 03/09/2020 (final permís maternitat, i/o dels
permisos que fixa l’article 48.f del TR LEBEP) i la data de compliment dels 12 mesos del
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nadó (14/05/2021), suposen un total de 116 hores, que a raó de 8 hores per jornada, es
corresponen a 15 dies hàbils.
En virtut del que s’ha exposat i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. S’autoritza al Sr. M.G., V., integrant de la Plantilla de personal funcionari Interí de
l’Ajuntament (RLT 017), la substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís
retribuït fixat en 15 dies laborables, en jornades senceres consecutives.
Segon. Les condicions d’aquest permís són les següents:


Modalitat de gaudiment: compactació en jornades consecutives senceres.



Durada: La durada del permís serà de 15 dies hàbils.



L’atorgament de l’autorització a la persona interessada de la substitució del permís de
lactància conforme allò que s’estableix a l’article 48.f del TR LEBEP, s’haurà de realitzar
en el període comprès entre les dates següent:
 Data inicial:
primer dia hàbil següent al de l’autorització.
 Data final:
14 de maig de 2021, data en la qual la seva filla compleix l’any.



El Sr. M.G., V., haurà de comunicar al responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i al
Cap de la Policia Local, el període concret en el qual gaudirà del permís de lactància,
indicant data d’inici i final, que serà de 15 dies laborals en jornades senceres
consecutives. En tot cas fer constar que l’interessat, en la instància presentada indica
com a data d’inici el dia 21 de desembre de 2020.



Incorporació: dia laboral immediat a la finalització del permís, llevat que la persona
interessada sol·liciti el gaudiment d’altres permisos i/o vacances.



Regla especial respecte les vacances i els permisos: Una vegada concedides o
assenyalades les vacances, la persona funcionària que es trobi en situació de poder
gaudir del permís per lactància acumulada i ha de començar el període de gaudi, tindrà
dret a la substitució del període concedit per a un altre període de vacances en data
diferent encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin. Si sol·licita el seu
gaudiment durant la vigència del període de compactació, aquestes es veuran afectades
en la proporció corresponent. En relació als permisos per assumptes propis quin
gaudiment es sol·liciti durant la vigència del període de compactació, també els afectarà
proporcionalment.

Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i
als efectes oportuns.

3.

PRP 2020/920 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB
TENNIS TAULA MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE.
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Es dóna compte del Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Tennis Taula
Mollerussa que té per objecte el foment de les activitats esportives i de lleure de base.
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la promoció d’activitats i prestar els
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en
els termes previstos en la normativa local.
Vist l’informe de l’Àrea d’Esports inclòs en l’Expedient 1374-34-2020.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm.06/2020, de data 18 de novembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 285/2020, de data 4 de desembre de 2020.
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB TENNIS
TAULA MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I
DE LLEURE DE BASE.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Tennis
Taula Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2020

12.3410.4800021

Previsió despesa anual
1.500,00 €

Quart. Formalitzar 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 i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord al Club Tennis Taula Mollerussa, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB TENNIS TAULA MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE.
A Mollerussa, _____________ de 2020.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament de
Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
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Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la
Junta de Govern.
I d'una altra part, Sr. **********, president de l'entitat Club Tennis Taula Mollerussa, amb el
NIF ********** l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del tennis taula, i
autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara endavant entitat
beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per
a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ d’activitats
i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns ens
els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de
la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del
món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta línia,
esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de manera que
permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a instrument
educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de
l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020, s'ha
destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800021 subvenció nominativa (1.500,00 €)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu, dels clubs i
associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; article 66 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.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que
concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com l’educació, la
cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat
que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes nominativament en els
pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els convenis i en la normativa
reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista nominativament, aquella en què almenys la
seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost.
L’objecte d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació
funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció nominativa
tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es disposa a la Llei General
de Subvencions.
DESÈ. Que l’entitat Club Tennis Taula Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el
contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei,
entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels convenis subscrits, i també les
subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els
beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003 de
17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts acorden subscriure el
present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el finançament de
les despeses derivades d'activitats que tinguin com a objectiu la promoció de les activitats esportives i
de lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació en les lligues regulars de la federació
corresponent, de les diferents categories de base, d’acord amb el calendari federatiu, així com
organització i/o participació en tornejos i activitats de tennis taula.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 2.500 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Tennis Taula Mollerussa
1.500,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800021 subvenció nominativa al Club
Tennis Taula Mollerussa.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o
privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que determinin els
seus instruments reguladors.
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L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal quantia
que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada.
CINQUENA.- Obligacions del Club Tennis Taula Mollerussa.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents obligacions específiques:
1.

Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració,
bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits
exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, i
també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació mercantil i
sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats comptables i
registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a
qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el
transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la
informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents
electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació la
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de
fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SISENA.- Lliurament de bestretes.
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions
de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud del Club Tennis Taula Mollerussa , l’Alcalde o per
delegació la Junta de Govern, podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o parcial
import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir garanties. El
pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació d’aquestes
obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, el Club Tennis Taula Mollerussa, haurà d’haver justificat degudament
l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
SETENA.- Justificació de la subvenció.
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Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia justificació de
la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de la subvenció. L’IVA
dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a partir
del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model facilitat
per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1.

Declaració de realització de les activitats a subvencionar.

2.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.

3.

Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:

-

Els cost total de les activitats subvencionades.

-

Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i altres
subvencions .

-

Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom del Club Tennis Taula
Mollerussa.

-

Comprovant de pagament de les factures presentades.

-

Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i data
de pagament.

4.

Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes des de la finalització
de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de la justificació sense
superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, el Club Tennis Taula Mollerussa en el moment
de presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la reducció
del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord d’aprovació de la
justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà al Club Tennis Taula Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir al Club Tennis Taula Mollerussa per tal que la presenti en un termini
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màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present conveni haurà de
formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts. Qualsevol transgressió de les
estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar pel compliment o la resolució del
mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de
l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de l’atorgament de la
subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que el Club Tennis Taula Mollerussa
incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article 70.3 del
reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el procediment
es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general de subvencions.
TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció concedida, es farà
públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club Tennis Taula Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment
de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de
dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a
l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part del Club
Tennis Taula Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades personals
aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i
demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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SETZENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic;
la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995, de 18 de juny.
indicat.

En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt
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CLUB TENNIS TAULA MOLLERUSSA”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

PRP2020/908 ÚS D’ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CENTRE
CULTURAL PEL DIA 23 DE GENER DE 2020. EXPEDIENT 1599- 232-2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel B.L., J., en representació del Grup
Excursionista Serralada, en què demana autorització per a utilitzar el Centre Cultural el dia
23 gener de 2021 des de les 17:00 fins les 21:00 h per a realitzar l’assemblea ordinària.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb els informes de les àrees corresponents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Grup Excursionista Serralada, per a la
utilització del Centre Cultural el dia 23 gener de 2021per a l’activitat descrita.
En conseqüència també es desestima l’autorització per a l’ús del següent material:

Ordinador



Projector

Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

5.

PRP2020/915 SOL·LICITUD 2020/13604, DE CANVI DE TITULARITAT DE LA
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL NÚMERO 984

Examinada la sol·licitud presentada per la Sra. M.B., A., per a procedir al canvi de titularitat
de la llicència municipal de Gual Permanent, número 984, ubicada a l’avinguda Generalitat,
1, a favor de M.B., A.
La documentació ha estat subscrita pel titular inicial de la llicència, i per la persona respecte
de la qual es sol·licita la transmissió o canvi de titularitat.
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Considerant que la titularitat d’una llicència de municipal de Gual Permanent, al tractar-se
d’un ús comú especial del domini públic, és susceptible de transmissió, prèvia autorització
municipal.
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos l’informe favorable
de la Policia Local 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 Seguretat
Ciutadana, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. M.B., A., el canvi de titularitat de la placa de gual permanent
emparada en la Llicència Municipal núm. 984, de l’Avinguda Generalitat, 1.
Segon. Notificar el present acord al titular peticionari.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals.
6.

PRP 2020/922
30.11.2020)

SERVEIS

EXTRAORDINARIS

PERSONAL

(01.11.2020

a

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-11-2020 a 30-11-2020.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència
i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-11-2020 a 30-11-2020, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.
C.C., C.

103,77 €
524,91 €

F.P., M.

197,70 €

F.M., E.

197,70 €

F.P., D.

299,00 €

F.P., R.

309,25 €

G.M., M.

662,10 €

L.O., A.

359,78 €

M.V., J.

319,26 €

M.V, V.

342,86 €

O.L., E.

403,18 €

P.M., J.

197,70 €
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P.F., D.

51,56 €

P.M., I .

463,01 €

R.N., J.

496,08 €

R.D., F.

106,82 €

S.V., J.

571,41 €

S.A., J.A.

112,53 €

T.M., S.

215,49 €

V.S., C.

25,78 €
TOTAL ÀREA

5.959,89 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents
interessats, als efectes oportuns.

7.

acords

a

Intervenció

i

Dipositaria,

així

com

als

PRP 2020/917 SOL·LICITUD DE VM DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per V., A. i M., M. en la qual sol·liciten pròrroga per la
presentació de la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor Dan
Macarenco.
ANTECEDENTS:
En data 2 d’agost de 2020 va morir el senyor senyor D.M..
En data 3 de desembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 2 d’agost de 2021.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a V., A. i M., M. per a la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
8.

PRP 2020/918 SOL·LICITUD DE JCC DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per C.C., J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’ herència del senyor Jaume Capell Escoda.
ANTECEDENTS:
En data 28 de maig de 2020 va morir el senyor senyor C.E.., J..
En data 26 de novembre de 2020, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 28 de maig de 2021.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió de la pròrroga a C.C., J. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.

9.

PRP 2020/921 RELACIÓ ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL) 4/2020

Vista la relació núm. 4/2020, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina recaptació està
delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació, que inclou 6 expedients i que importa la quantitat de 578,21 €.
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 l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 4/2020.
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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 comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns .
10.

PRP2020/923 RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 12/2020

Vista la relació núm. 12/2020 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 16 expedients i
que importa la quantitat de 3.048,34 €.
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 12/2020, 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.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

11.

PRP2020/924 RELACIÓ DE FACTURES NÚM., 116/2020

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 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 48.106,35€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

-Núm.280 de data 03 de desembre de 2020 corresponent a la relació F/2020/116.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.-Aprovar la relació de factures número, 116/2020, per import global de
48.106,35€.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
12.

PRP2020/913 SOL·LICITUD DE Mª.C. R. E., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 940 FILA 5ª, 945 FILA
5ª I 2.101 FILA 1ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per R.E., M.C., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols 940 fila 5ª, 945 fila 5ª i 2.101 fila 1ª del cementiri municipal,
que en l’actualitat van a nom d’E. I E. R.S. (germans), aquest últim pare de la interessada.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 940 fila 5ª, 945
fila 5ª i 2.101 fila 1ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
13.

PRP2020/914 SOL·LICITUD DE J.Mª. R. E., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚM. 2.287 FILA 1ª I 2.288
FILA 2ª, DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per R.E. J.M., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols 2.287 fila 1ª i 2.288 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom de R.S., E., pare de l’interessat.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.287 1ª i 2.288
fila 2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
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14.

ASUMPTES 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
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és
urgent.
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:
14.1.- PRP2020/928 COMUNICACIÓ PRÈVIA A LA PRIMERA UTILITZACIÓ I
OCUPACIÓ CORRESPONENT A EDIFICI PLURIFAMILIAR SITUAT A
L’AVINGUDA NEGRALS, 10 DE MOLLERUSSA Exp. _2020/326. (LLICÈNCIA
D’OBRES NÚM. 86/2007 ).
Identificació de l’expedient
Vist l’expedient 2436/326/2020 per a comunicació de primera ocupació per a la construcció
d’un edifici plurifamiliar amb 12 habitatges i 11 aparcaments, a l’Av. dels Negrals, 10 de
Mollerussa.
Fets
2.1.En data 17 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va atorgar a la mercantil
MOLLERUSSA 2001, SL la llicència d’obres núm. 86/2007 per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar amb 12 habitatges i 11 aparcaments, a l’Av. Dels Negrals, 10 de Mollerussa.
Segons el certificat de final d’obra de data 10 de novembre de 2020, expedit pel tècnic
director de l’obra, Sr. José German Marcos Rubinat i el director d’execució d’obra, Sr. David
Graus Robinat, les obres estan acabades.
2.2.En data 2 de juliol de 2020 (amb RE 7490/2020), la mercantil MOLLERUSSA 2001, SL ha
fet comunicació de primera ocupació.
2.3.En data 9 de desembre de 2020, l’arquitecte tècnic Sr. Jordi Capell Mateus ha emès
l’informe tècnic corresponent, d’acord amb el qual és procedent informar favorablement la
comunicació de primera ocupació, donat que les obres s’ajusten al projecte d’obres i a la
llicència concedida.
2.4.En data 10 de desembre de 2020, el tècnic d’administració general ha emès informe
favorable sobre el procediment emprat i la normativa aplicable.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; l’art. 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i l’art. 90 i ss. del
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019 de 21 de
juny de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
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Primer. Assabentar-se i donar conformitat a la comunicació de primera ocupació següent:
Expedient:
Sèrie documental:
Núm. Exp. obres:
Interessat:
Descripció:
Emplaçament
Ref. Cadastral

2436/326/2020
Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions
86/2007
MOLLERUSSA 2001, SL
COMUNICACIÓ DE PRIMERA OCUPACIÓ D'UN EDIFICI
PLURIFAMILIAR AMB 12 HABITATGES I 11 APARCAMENTS
AV. DELS NEGRALS,10 25230 MOLLERUSSA
Urbana 4304909CG21040S

Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per l’expedició d’aquesta comunicació de primera
ocupació, d’acord amb l’ordenança fiscal, que ascendeix a la quantitat de 950,00 euros.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

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

