AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les catorze hores i deu minuts del dia 2 de setembre de
2021. 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, Marc Solsona Aixalà, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i
Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència el Regidor Sr. Pere Garrofé Cirés i la Regidora Sra. Rosalia Carnicé
Farré.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
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.

PRP 2021/714 SOL·LICITUD DEL/DE LA TITULAR DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE TAXI NÚM.3 DEMANANT AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE
VEHICLE.

Atesa la sol·licitud i documentació aportada per la Sra. C.A., M.L. titular de la llicència
municipal número 3 de taxi demanant autorització pel canvi del vehicle actual per un de
nou, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats legalment conferides, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. C.A., M.L., titular de la llicència municipal de taxi número 3, de
les d’aquest municipi, el canvi del vehicle actual per un de nou, del tipus turisme de menys
de 2 anys d’antiguitat i amb capacitat per a 5 places, les característiques del qual són les
següents:
-Marca: SKODA
-Model: SUPERB
-Sèrie i número de bastidor: TMBAH7NP8G7067555
-Número de places: 5
-Matrícula: 1336JNB
En l’esmentat vehicle s’hi incorporarà la placa amb l’indicatiu “SP”, i el distintiu del municipi i
número de la llicència atorgada estampat a les portes, així com dels elements identificadors
que preceptivament corresponguin.
Segon. Desafectar del servei públic de transport discrecional de viatgers per carretera,
vinculat a la llicència municipal 3, el vehicle del tipus turisme matrícula 5733GJJ.
Tercer. Condicionar la validesa d’aquesta autorització a l’acreditació i compliment, per part
de la Sra. C.A., M.L., de la presentació de la següent documentació:
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1.
2.
3.
4.

Fitxa tècnica del vehicle actualitzat amb el servei al que es destina.
Documentació del taxímetre.
Original de la llicència municipal de taxi del vehicle amb matrícula 5733GJJ.
Presentació de document acreditativa de la desafectació del servei de taxi del vehicle
amb matrícula 5733GJJ

Quart. Atorgar a la Sra. C.A., M.L., un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la
notificació d’aquest acord per a l’acreditació i compliment dels requisits anteriors que seran
incorporats a l’expedient. Transcorregut el qual sense el seu compliment s’iniciaran els
tràmits de caducitat de l’expedient.
Cinquè. Aprovar la liquidació número 2109000004 per import de 46,00 €.
Sisè. Notificar els presents acords a la persona interessada als efectes oportuns, amb
lliurament de la targeta acreditativa corresponent previ pagament de les taxes
corresponents.
3.

PRP 2021/715 SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG, EN
QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. P., G., en representació de
l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, en què demana que se’ls faciliti un escenari durant la
tarda, del proper dia 4 de setembre, amb motiu de la celebració de la Festa Major de
Vilanova de Bellpuig.
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels
següents, ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. P., G., en representació de
l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, en què demana que se’ls faciliti un escenari durant la
tarda, del proper dia 4 de setembre, amb motiu de la celebració de la Festa Major de
Vilanova de Bellpuig.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig el transport (recollida i retorn)
del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
4.

PRP 2021/697 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM.
58/2020, 121/2020, 143/2020, 186/2020, 198/2020, 202/2020, 213/2020,
237/2020,
245/2020,
252/2020,
262/2020,
204/2021,
454/2021,
455/2021, 466/2021

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 144.606,63€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 314

DATA 26/05/2021

RELACIÓ F/2021/204

EXP. 1657-299-2021

270,34 €

INF. 477

DATA 11/08/2021

RELACIÓ F/2020/245

EXP. 1657-10-2021

2.489,00 €

INF. 480

DATA 12/08/2021

RELACIÓ F/2020/121

EXP. 1657-130-2020

4.917,47 €

INF. 486

DATA 12/08/2021

RELACIÓ F/2020/143

EXP. 1657-190-2020

429,90 €

INF. 490

DATA 16/08/2021

RELACIÓ F/2020/186

EXP. 1657-187-2020

3.249,29 €

INF. 492

DATA 16/08/2021

RELACIÓ F/2020/198

EXP. 1657-202-2020

4.519,35 €

INF. 494

DATA 16/08/2021

RELACIÓ F/2020/202

EXP. 1657-206-2020

INF. 504

DATA 19/08/2021

RELACIÓ F/2020/252

EXP. 1657-18-2021

1.579,05 €

INF. 505

DATA 19/08/2021

RELACIÓ F/2020/262

EXP. 1657-25-2021

30.000,00 €

INF. 506

DATA 19/08/2021

RELACIÓ F/2021/466

EXP. 1657-633-2021

30.000,00 €

INF. 509

DATA 19/08/2021

RELACIÓ F/2021/454

EXP. 1657-620-2021

1.573,00 €

INF. 510

DATA 20/08/2021

RELACIÓ F/2021/455

EXP. 1657-621-2021

716,49 €

INF. 511

DATA 20/08/2021

RELACIÓ F/2020/213

EXP. 1657-217-2020

1.247,00 €

INF. 512

DATA 20/08/2021

RELACIÓ F/2020/213

EXP. 1657-217-2020

1.055,12 €

INF. 513

DATA 20/08/2021

RELACIÓ F/2020/237

EXP. 1657-41-2021

2.216,72 €

INF. 514

DATA 20/08/2021

RELACIÓ F/2020/058

EXP. 0501-43-2020

60.000,00 €

343,90 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar per import total de 144.606,63 euros les relacions de factures següents:
F/2020/058

60.000,00 €

F/2020/121

4.917,47 €

F/2020/143

429,90 €

F/2020/186

3.249,29 €

F/2020/198

4.519,35 €

F/2020/202

343,90 €

F/2020/213

2.302,12 €

F/2020/237

2.216,72 €

F/2020/245

2.489,00 €

F/2020/252

1.579,05 €
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F/2020/262

30.000,00 €

F/2021/204

270,34 €

F/2021/454

1.573,00 €

F/2021/455

716,49 €

F/2021/466

30.000,00 €

L’import que s’especifica en les relacions F/2020/121, F/2020/143, F/2020/186,
F/2020/198, F/2020/202, F/2020/213, F/2020/237, F/2020/245 i F/2020/252, són una part
de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
5.

PRP 2021/693 SOL·LICITUD DE RCB DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per C.B., R. 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 G.C., J.
ANTECEDENTS:
En data 19 de febrer de 2021 va morir el senyor G.C., J.
En data 19 d’agost de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 19 de febrer de 2022.
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.B., R. 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.
6.

PRP 2021/702 SOL·LICITUD DE RGR DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”
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Vista la instància presentada per G.R., R. 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 de la senyora R.G., F.
ANTECEDENTS:
En data 5 de març de 2021 va morir la senyora R.G., F.
En data 26 d’agost de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 5 de març de 2022.
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 G.R., R. 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.
7.

PRP 2021/711 SOL·LICITUD DE M. C. M., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 1.412 FILA 2ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per C.M., M., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre el nínxol 1.412 fila 2ª del cementiri municipal, a favor d’ella i la seva
germana C.M., M., que en l’actualitat va a nom de C.F., M., pare de les interessades.
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 el nínxol 1.412 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.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
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8.

PRP 2021/698 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-33-2021

Examinada la sol·licitud presentada per R.A., P. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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: R.A., P.
Núm. targeta: 25137-2021-00030-2915P
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 8/2026
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
9.

PRP 2021/708 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-34-2021

Examinada la sol·licitud presentada per C.A., A. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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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: C.A., A.
Núm. targeta: 25137-2021-00031-3244Z
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 8/2031
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
10.

ASSUMPTES 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 els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
10.1.- PRP 2021/713 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.
Vist el Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla Educatiu
d’Entorn. (Exp. 1374-34-2021).
Vist l’informe de l’Àrea d’Educació inclòs en l’Expedient 1374-34-2021.
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari.
Atès els que s’ha l’exposat, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels
següents, ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla
Educatiu d’Entorn.
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
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Tercer. 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).
Quart. 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.
Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN
REUNITS
D’una banda,
L’Honorable Senyor ***********, conseller d’Educació, Decret 22/2021, de 26 de maig
(DOGC núm. 8418A de 26 de maig del 2021), i actuant en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 12.a de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
I de l’altra,
L’Il·lustríssim/a Senyor/a ************, alcalde/essa de Mollerussa, elegit/da en la sessió
del Ple de la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN:
1. L’article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació, determina que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat que actua mitjançant el
Departament d’Educació, així com que els ens locals tenen la condició
d’Administració educativa en l’exercici de les competències pròpies, d’acord amb
l’Estatut i exerceixen també les competències que els hi atribueix la pròpia Llei
d’educació.
L’article 40 de la Llei 12/2009, insta a les diferents administracions educatives a
impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament accions educatives en
l’entorn i, en aquest sentit, en l’article 19 del títol III defineix com comunitat
educativa a "totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.
En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de l’atenció
educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens
locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, i també
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els collegis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats
esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis
educatius.”
2. El Departament d’Educació planteja el desenvolupament dels plans educatius
d'entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària als
reptes educatius, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents espais i
temps educatius de la vida dels infants i dels joves.
3. El Departament d’Educació, amb la finalitat de millorar les oportunitats en tots els
temps i espais educatius dels infants i joves, impulsa els Plans educatius d’entorn
com un instrument capaç de connectar els aprenentatges formals i no formals i
afavorir l’accés de tot l’alumnat, especialment aquell més vulnerable, a l’educació no
formal com un element estratègic d’equitat i igualtat d’oportunitats.
4. Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Educació i les entitats municipals, amb el suport i la col·laboració
d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat,
l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb
la participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model
d’intervenció educativa global i comunitària que es posa a l’abast de l’alumnat de la
zona escolar o del municipi.
5. Que en data 15 de juny de 2019 el Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Mollerussa van signar un conveni de col·laboració per dur a terme un pla educatiu
d’entorn, amb vigència fins al 31 d’agost de 2021.
6. Ambdues administracions consideren adequat signar un nou conveni, un cop valorat
positivament el desenvolupament del pla educatiu d’entorn.
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents
CLÁUSULES
PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Mollerussa per contribuir, a través del Pla educatiu d'entorn, al foment de la llengua catalana
i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal,
acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la
creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i
més eficaç als reptes educatius.
SEGONA. Corresponsabilitat
El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mollerussa seran corresponsables del Pla
educatiu d’entorn.
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TERCERA. Comissió Representativa-Institucional
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi es crea la
Comissió Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla educatiu d’entorn. Serà
presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actuarà com a vicepresident/a el/la
director/a dels Serveis Territorials d’Educació o la persona en qui delegui.
Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge, compartit entre l’Ajuntament i el
Departament, cada municipi, a partir de la seva realitat, ha d’adequar l’estructura
organitzativa de la Comissió a les seves necessitats.
1. Composició de la Comissió Representativa-Institucional
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, el
regidor/a competent en matèria educativa i altres representants de les regidories i
serveis municipals que consideri oportú.
Per part del Departament d’Educació: l'inspector o inspectora d’Educació de la zona,
representants dels directors i directores dels centres educatius, el director o directora
dels serveis educatius i l’assessor o assessora de llengua, interculturalitat i cohesió
social (LIC) del Pla educatiu d'entorn.
Formaran part de la Comissió Representativa-Institucional representants dels nois i
noies i de les AMPA dels centres, representants d’altres departaments de la Generalitat
amb presència a la zona, representants d’entitats i associacions vinculades a la
comunitat educativa del municipi, i qualsevol altre representant de les institucions i
organitzacions que la Comissió consideri.
La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a la
primera reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació.
2. Funcions de la Comissió Representativa-Institucional
1. Concretar, a partir d'una diagnosi prèvia, els objectius específics del Pla educatiu
d’entorn, tot responent als objectius generals del Departament d’Educació i de
l’Ajuntament.
2. Concretar els indicadors sobre els objectius específics i els mecanismes d’avaluació.
3. Concretar l’estructura organitzativa del Pla educatiu d'entorn i definir la composició
de la Comissió Operativa i de les comissions participatives o grups de treball.
4. Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris.
5. Recollir els compromisos dels agents educatius participants.
6. Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria.
7. Custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la seva execució.
8. Fer el seguiment i l’avaluació del Pla educatiu d'entorn.
QUARTA. Comissions participatives o grups de treball
Les comissions participatives o grups de treball estan formats per diferents agents educatius
que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar necessitats, elaborar
propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.
Els plans educatius d’entorn han d’establir les comissions participatives o grups de treball
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dels àmbits que considerin necessaris, i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al
territori.
CINQUENA. Comissió Operativa
La Comissió Operativa és l’òrgan de gestió del Pla educatiu d’entorn. La formen aquelles
persones que designi la Comissió Representativa-Institucional i serà coordinada pel membre
que designi la Comissió Representativa-Institucional.
SISENA. Compromisos del Departament d’Educació
Per a l’assoliment dels objectius del present conveni, el Departament d’Educació es
compromet a:
1. Coordinar i optimitzar els recursos i els serveis educatius propis i els dels altres
departaments implicats per tal de desenvolupar les actuacions adregades,
especialment, a donar suport al Pla educatiu d’entorn.
2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un/a assessor/a de llengua,
interculturalitat i cohesió social (LIC) que actui d’agent catalitzador i dinamitzador
del Pla educatiu d’entorn.
3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla
educatiu d’entorn.
4. Potenciar la participació dels diferents agents de la comunitat escolar en les
comissions participatives o grups de treball.
5. Vincular la participació del personal docent i la resta de la comunitat escolar en les
comissions participatives o grups de treball dels plans de formació de zona i
estendre documents acreditatius de la participació dels agents educatius no docents.
6. Promoure l’encaix deis plans educatius d’entorn amb altres actuacions del
Departament d’Educació amb les quals comparteixen objectius.
7. Crear un grup de treball o comissió impulsora de Servei comunitari en el marc del
PEE per tal de detectar necessitats, establir objectius i proposar actuacions.
8. Facilitar l’ús dels espais escolars per al bon funcionament del Pla educatiu d’entorn.
9. Fer difusió de les bones practiques realitzades en el marc del PEE.
SETENA. Compromisos de l’Ajuntament
Per a l’assoliment dels objectius del present conveni, l’Ajuntament de Mollerussa es
compromet a:
1. Coordinar i optimitzar els serveis municipals i les actuacions de les altres regidories
per tal de facilitar el desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla educatiu
d’entorn.
2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un tècnic per contribuir al seu
funcionament.
3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla
educatiu d’entorn.
4. Promoure l’alineació dels objectius del Pla educatiu d’entorn amb les diverses
plataformes de participació ciutadana i institucional existents en el territori
(projectes educatius de ciutat, projectes de desenvolupament comunitari, etc).
5. Potenciar la participació dels agents educatius en les comissions participatives o
grups de treball.
6. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn, sempre que sigui possible, les

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

instal·lacions i les infraestructures necessàries per al seu bon funcionament.
7. Crear un grup de treball o comissió impulsora de Servei comunitari en el marc del
PEE per tal de detectar necessitats, establir objectius i proposar actuacions.
8. Donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla educatiu d’entorn
per a l’organització de les activitats.
9. Promoure la implicació i la participació de les entitats locals socioeducatives,
esportives, culturals i de salut en el treball en xarxa per al desenvolupament dels
programes i accions previstos en el marc del Pla educatiu d’entorn.
10. Fomentar bones pràctiques en el marc del PEE.
VUITENA. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any a petició d’una de les
parts, amb representants d’ambdues parts signatàries. Aquesta comissió de seguiment
establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte
d’aquest conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió resoldrà els possibles casos
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i
establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
NOVENA. Protecció del menor
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor,
i concretament l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica
del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
DESENA. Protecció de dades de caràcter personal
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i per la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
ONZENA. Avaluació
Anualment, la Comissió Representativa-Institucional farà una memòria avaluativa del pla
d’actuació i del grau d’assoliment dels objectius proposats, que compartirà amb l’Ajuntament
de Mollerussa i els Serveis Territorials d’Educació a Lleida.
El Departament d’Educació avaluarà la consecució dels objectius del Pla educatiu d’entorn en
finalitzar els quatre cursos, conjuntament amb la comissió operativa del pla.
DOTZENA. Vigència
Aquest conveni serà vigent des de l’inici del curs 2021-22 i fins a l’acabament del curs 20222023. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants del
conveni en poden acordar unànimement la prorroga per un període de fins a quatre anys
addicionals o la seva extinció.
TRETZENA. Finançament
La signatura d’aquest conveni no comportarà cap tipus de despesa per part del
Departament. No obstant això, i per tal de donar suport específic al desenvolupament el Pla
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educatiu d’entorn, ambdues parts podran assignar, conjuntament, i d’acord amb les
respectives disponibilitats pressupostàries, recursos econòmics concrets, mitjançant la
subscripció d’una o més addendes a aquest Conveni.
En el supòsit d’assignació d’aquests recursos econòmics addicionals la Comissió Operativa
redactarà i farà el seguiment de l’execució del pressupost de despeses, i la Comissió
Representativa-Institucional l’aprovarà.
CATORZENA. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
QUINZENA. Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Les qüestions litigioses sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes
d’acord amb el mecanisme de seguiment i control contemplat en la clàusula vuitena seran
resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Per l’Administració de la Generalitat de
Mollerussa
Catalunya, mitjançant el Departament
d’Educació”

Per

l’Ajuntament

de

10.2.- PRP 2021/717 SOL·LICITUD PUNT 14, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
POSAR MÚSICA AMBIENT AMB DJ’S A LA TERRASSA DEL SEU ESTABLIMENT UBICAT
A LA PL. MANUEL BERTRAND NÚM. 14 EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2021
Vista la petició presentada pel Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.30h fins a les 23.30h, el dia 3 de
setembre de 2021.
També demana poder disposar d’una gàbia de cadires i 6 taules.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 02.09.2021 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la sol·licitud al Sr. G., M., en representació del Punt 14, en què demana
autorització per poder posar música ambient amb DJ’s a la terrassa del seu establiment
ubicat a la Pl. Manuel Bertrand núm. 14, de les 19.30h fins a les 23.30h, el dia 3 de
setembre de 2021.
S’acorda també facilitar el següent material: una gàbia de cadires i 6 taules.
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Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS













COVID 19. S’adjunta protocol per a Restauració i protocol per sector d’arts
escèniques i musicals.
Complir la RESOLUCIÓ SLT/2665/2021, de 26 d'agost per la qual s'adopten mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (Taules no convivents màxim 10
persones, distància entre taules 1,5 metres, prohibit ball, l’acte se celebrarà estants
els clients assentats). S’HAURÀ DE COMPLIR LA FUTURA NORMATIVA QUE ESTIGUI
EN VIGOR EL DIA DE L’ACTIVITAT.
S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en
especial han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A)
(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30
minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i
festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà autorització de l’Ajuntament. Els articles que
afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18.
Activitat inclosa al 112/2010.
No servir alcohol a menors de 18 anys.
Tenir a disposició una farmaciola i un extintor.
Aforament segons llicència de terrassa exterior.
Tenir accés a WC (art 47, Decret 112/2010)
S’haurà d’aportar rebut i pòlissa de l’assegurança de R.C. fins a 100 persones
d’aforament 300.000€ (Art. 80, Decret 112/2010)
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del
material facilitat.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10.3.- PRP 2021/716 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 486,
497/2021
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 31ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 4.713,05€.
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Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 523

DATA 02/09/2021

RELACIÓ F/2021/486

EXP. 1657-659-2021

2.940,02 €

INF. 524

DATA 02/09/2021

RELACIÓ F/2021/486

EXP. 1657-659-2021

805,03 €

INF. 525

DATA 02/09/2021

RELAICÓ F/2021/497

EXP. 1657-671-2021

968€

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar per import total de 4.713,05 euros les relacions de factures següents:
F/2021/486

3.745,05 €

F/2021/497

968€

Segon. Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta-cinc minuts, 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, la Secretari acctal., que en dono fe.

