AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 25 d’agost de 2022. A la
Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera convocatòria la
Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere Garrofé Cirés, amb
l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr.
Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Ana Maria Carné Baiget.
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ,
ANTERIOR.

SI

PROCEDEIX,

DE

L’ESBORRANY

DE

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

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 2022/835 ACTES URBANÍSTICS

De conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística; ateses les sol.licituds d’actes urbanístics per a
l’execució d’obres i estudiades les condicions generals d’edificació determinades pel Pla
d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa, vigent des de la seva publicació al DOGC núm.
5409, de 29 de juny de 2009 i examinats els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i
a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de les llicències municipals d’obra, conforme al llistat
que es relaciona a continuació. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en el seu
cas, s’especifiquen singularment.
B)Expedient
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2436-50-2021
FORTUNE PIG SL
DESMUNTATGE I RETIRADA DE COBERTA DE FIBROCIMENT
3.698,12 €
CARRETERA TORREGROSSA, 63
3601745CG2130S

***************************************************
Segon.- Assabentar-se i donar conformitat a les comunicacions d’obra, conforme al llistat
que es relaciona a continuació. Les comunicacions s’entenen atorgades salvant el dret de
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propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:
A)Expedient:
Titular:
Descripció:

3043-42-2022
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
ACOMETIDA
DIRECTA
LLEIDA
MOLLERUSSA
BERTRAND 0006 REF GDEC4722060057
370,00 €
PLAÇA MANUEL BERTRAND, 6
NO CONSTA

MANUEL

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

3043-43-2022
NEDGIA CATALUNYA, S.A.
REALITZACIÓ D’ESCOMESA DIRECTA AL CARRER NORD 5,
REF GDEC4722060065
250,00 €
CARRER NORD, 5
NO CONSTA

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-88-2022
N.P. A.
CREACIÓ DE NOU BANY PER MINUSVÀLIDS EN BAR
2.136,70 €
CARRER CAMÍ ARBECA, 3
4804219CG2140S

A)Expedient:
Titular:
Descripció:
Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

2410-93-2022
R.C., A.
AREBOSSAR UNA PARET DE TAPIA INTERIOR
400,00 €
CARRER DOMENEC CARDENAL, 18
4409116CG2140N0001EJ

A)Expedient:
Titular:
Descripció:

2410-135-2022
B.F., J.
CANVIAR EL TUBO QUE VA DEL COMPTADOR DE L'AIGUA
FINS A L'AIXETA DE PAS DE DINS A CASA, MÉS O MENYS, HI
HA UN METRE DE DISTÀNCIA. S'HAURÀ D'OBRIR MITJA DE
RAJOLA DE LA VORERA
250,00 €
CARRER DURAN BAS, 7 B
4411407CG2141S0001WL

Pressupost:
Emplaçament:
Ref. cadastral:

***********************************************************
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en edificis
existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de persones no
relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot cas les mesures
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres,
en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit
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nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla
per a la transició a una nova normalitat.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
259,94€.
3.

PRP 2022/838 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: ADEQUACIÓ
CARRER LATERAL PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL DEL COMPLEX ESPORTIU DEL
PARC DE LA SERRA.

L’objecte de la present contractació son les obres d’adequació del carrer lateral de la pista
d’atletisme municipal del complex esportiu del Parc de la Serra de Mollerussa.
L’adequació consistirà en:




Rebaix de terres per poder generar una caixa de paviment de sahorres tot-Ú natural de
10 cm de gruix.
Aportació de sahorres TOT-Ú naturals.
Estesa, refinat i compactació de les sahorres, donant una pendent lateral al carrer per tal
d’afavorir la sortida d’aigües pluvials.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò establert
a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). La
codificació CPV del contracte és la 45112000-5 “Trabajos de excavación y movimiento de tierras”
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 40.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
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. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.4 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte
d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les obres.
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’estar certificada per part de la Intervenció de Fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ROSOLE, S.L.
amb el CIF B25283086, el qual es considera per part de l’òrgan de contractació la millor oferta en
termes de qualitat-preu. L’empresa acredita que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, 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 d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte
l’ADEQUACIÓ DEL CARRER LATERAL DE LA PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL DEL
COMPLEX ESPORTIU DEL PARC DE LA SERRA. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm.
operació: RC. 220220011618.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de ROSOLE, S.L. amb el
CIF: B25283086 en els termes que es descriuen seguidament:



La retribució del contracte: 10.285,00 € (21% IVA inclòs).

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


Termini d’execució:

Els treballs hauran d’estar finalitzat com a màxim el dia 30 de setembre de 2022.


Supervisió de les obres:

Les obres s’executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals.


Seguretat i salut en el treball:

L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria de
seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.


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:

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.
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
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

PRP 2022/836 ADHESIÓ A LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT.

Vist la comunicació de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya en el que se’ns
comunica que el proper mes de setembre es durà a terme la Setmana Europea de la Mobilitat
(SEM), concretament entre el dia 16 i 22 de setembre de 2022.
Atès que des de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels principals agents
relacionats amb el món de la mobilitat i la sostenibilitat, impulsen aquesta Setmana Europea de la
Mobilitat, on entre tots i totes, donarem un impuls per a la promoció de la mobilitat sostenible i
segura.
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Atès que l’Ajuntament de Mollerussa està compromès amb la mobilitat sostenible i realitza
actuacions dins del pla de mobilitat municipal.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS::
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la Setmana Europea de la Mobilitat,
concretament entre el dia 16 i 22 de setembre de 2022.
Segon.
Comunicar el present Acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat del
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de
Catalunya, als efectes oportuns i facultar l’Alcaldia per a la seva tramitació.
5.

PRP 2022/837 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE
FUTBOL JOVENTUT MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE I LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL
CATEGORIA.

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club de Futbol Joventut Mollerussa que té
per objecte el foment de les activitats esportives i de lleure de base i la promoció de la ciutat a
través de la participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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 els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-21-2022.
Vist l’informe jurídic núm. 076/2022, de data 10 de juny de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1285/2022, de data 2 d’agost de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE FUTBOL
JOVENTUT MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club de Futbol
Joventut Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

12.3410.4800003

Previsió despesa anual
33.000,00 €

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Quart. 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).
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència
de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Sisè. Notificar el present acord al Club de Futbol Joventut Mollerussa, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE FUTBOL JOVENTUT MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE I LA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN
QUALSEVOL CATEGORIA.
A Mollerussa, agost 2022
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, 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 Règim
Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, **********, com a President de l'entitat Club de Futbol Joventut Mollerussa, amb el NIF
********** l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del futbol, 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 31 de març de 2022, s'ha destinat
l'aplicació pressupostària 12 3410 4800003 subvenció nominativa Club de Futbol Joventut Mollerussa (33.000
€)
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 així com la promoció de la ciutat a través de la
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participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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 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 beneficiària 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 de la participació en competicions oficials, gaudiment d’especial protecció l’esport de la infància i la
joventut; també poden ser objecte de subvenció, els esdeveniments esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les lligues regulars de les diferents categories de futbol, així com accions
i/o esdeveniments, 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, a més a més de la participació en les lligues regulars de la
federació corresponents de les diferents categories, d’acord amb el calendari federatiu, el foment de l’esport
de base, així com organització i/o participació en tornejos i activitats de futbol.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 58.377 €.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club de Futbol Joventut Mollerussa
33.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800003 subvenció nominativa Club de Futbol
Joventut 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.
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.- Comissió de Seguiment
Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en la
que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte del
conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el treball
conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, coordinats des de
la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per :
Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’Entitat Beneficiària.
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.
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7.
8.

Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
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.
SETENA.- 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 de l’entitat beneficiària, 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 indicat 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, l’entitat beneficiària, 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.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, 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:

4.

-

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 de l’entitat beneficiària.

-

Comprovant de pagament de les factures presentades.

-

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

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.
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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, l’entitat beneficiària 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.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l’entitat beneficiària 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 a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini 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.
DESENA.- 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.
ONZENA.- 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.
DOTZENA.- 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 l’entitat beneficiària 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.
TRETZENA.- 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.
CATORZENA.- 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.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
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El Club de Futbol Joventut 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 de l’entitat beneficiària.
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.
SETZENA.- 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.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- 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.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
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PRP 2022/839 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I
DE LLEURE DE BASE I LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL CATEGORIA

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Patí Mollerussa que té per objecte el
foment de les activitats esportives i de lleure de base i la promoció de la ciutat a través de la
participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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 els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-22-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 077/2022, de data 10 de juny de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1282/2022, de data 2 d’agost de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
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Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ
MOLLREUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Patí Mollerussa
d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

12.3410.4800035

Previsió despesa anual
9.000,00 €

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Quart. 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).
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència
de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Sisè. Notificar el present acord al Club Patí Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ MOLLERUSSA QUE TÉ PER
OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE I LA PROMOCIÓ DE
LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL
CATEGORIA.
A Mollerussa, agost de 2022
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, 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 Règim
Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, xxxxxxxxx, president de l'entitat Club Patí Mollerussa, amb el NIF G-25050121 l'objecte
social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del patinatge i l’hoquei sobre patins, 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
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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 31 de març de 2022, s'ha destinat
l'aplicació pressupostària 12 3410 4800035 subvenció nominativa Club Patí Mollerussa (9.000,00 €)
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
així com la promoció de la ciutat a través de la participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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 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 beneficiària 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.
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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 d’hoquei patins.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 11.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Patí Mollerussa 9.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800035 subvenció nominativa Club Patí
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.
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.- Comissió de Seguiment
Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en la
que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte del
conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el treball
conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, coordinats des de
la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per:
Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part del Club.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’Entitat Beneficiària.
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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:
12. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat.
13. 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.
14. 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.
15. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
16. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
17. 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.
18. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SETENA.- 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 de l’entitat beneficiària, 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, l'entitat beneficiària, 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.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
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:
5.

Declaració de realització de les activitats a subvencionar.

6.

Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.
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7.

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 de l'entitat beneficiària.

-

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

8.

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, l'entitat beneficiària 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.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l'entitat beneficiària 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 a l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini 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.
DESENA.- 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.
ONZENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
e) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.
g) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
h) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
DOTZENA.- 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 l'entitat beneficiària incompleixi les obligacions
derivades del mateix.
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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.
TRETZENA.- 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.
CATORZENA.- 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.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club Patí 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 de l'entitat beneficiària.
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.
SETZENA.- 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.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- 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.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
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7.

PRP 2022/840 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB
BÀSQUET MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS
ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE I LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL CATEGORIA.

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Bàsquet Mollerussa que té per objecte
el foment de les activitats esportives i de lleure de la ciutat i la promoció de la ciutat a través de
la participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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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 els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-23-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 078/2022, de data 10 de juny de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1284/2022, de data 2 d’agost de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB BÀSQUET
MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Bàsquet
Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

12.3410.4800006

Previsió despesa anual
9.000,00 €

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Quart. 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).
Cinquè. 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, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Sisè. Notificar el present acord al Club Bàsquet Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA QUE TÉ PER
OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE I LA PROMOCIÓ DE
LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL
CATEGORIA.
A Mollerussa, agost de 2022.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, 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 Règim
Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, xxxxxxxx, president de l'entitat Club Bàsquet Mollerussa, amb el NIF G-25075367 l'objecte
social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del bàsquet, 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:
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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 31 de març de 2022, s'ha destinat
l'aplicació pressupostària 12 3410 4800006 subvenció nominativa Club Bàsquet Mollerussa (9.000,00 €)
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
així com la promoció de la ciutat a través de la participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
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 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 beneficiària 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
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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 de la participació en competicions oficials, gaudiment d’especial protecció l’esport de la infància i la
joventut. També poden ser objecte de subvenció, els esdeveniments esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les lligues regulars de les diferents categories de basquet base, així com
accions i/o esdeveniments, 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 bàsquet.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 12.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Bàsquet Mollerussa 9.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800006 subvenció nominativa Club Bàsquet
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.
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.- Comissió de Seguiment
Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en la
que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte del
conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el treball
conjunt i en xarxa. Per assolir aquesta finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, coordinats des de
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la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per :
Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’Entitat Beneficiària.
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:
23. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat.
24. 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.
25. 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.
26. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
27. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
28. 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.
29. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SETENA.- 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 de l'entitat beneficiària, 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, l'entitat beneficiària, 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.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
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Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, 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:
9.

Declaració de realització de les activitats a subvencionar.

10. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.
11. 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 de l'entitat beneficiària.

-

Comprovant de pagament de les factures presentades.

-

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

12. 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 (tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l’activitat), que preveu
l’article 30.2 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, l'entitat beneficiària 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.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l'entitat beneficiària 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 a l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini 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.
DESENA.- 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.
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ONZENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
i) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
j) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.
k) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
l) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
DOTZENA.- 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 l'entitat beneficiària 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.
TRETZENA.- 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.
CATORZENA.- 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.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club Bàsquet 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 de l’entitat beneficiària.
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.
SETZENA.- 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.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- 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.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.

PRP 2022/844 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ
ATLETICA XAFATOLLS DE PONENT QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE PER LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A
TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN QUALSEVOL
CATEGORIA

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent que té
per objecte el foment de les activitats esportives i de lleure.
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 els informes de l’Àrea d’Esports inclosos en l’Expedient 1374-26-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 092/2022, de data 13 de juliol de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1283/2022, de data 2 d’agost de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLETICA
XAFATOLLS DE PONENT, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquesta resolució.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica
Xafatolls de Ponent d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

12.3410.4800015

Previsió despesa anual
9.000,00 €

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Quart 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).
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència
de l'Ajuntament, i en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Sisè. Notificar el present acord a l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLETICA XAFATOLLS DE
PONENT QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE PER LA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS EN
QUALSEVOL CATEGORIA

Mollerussa, agost de 2022
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REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, 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 Règim
Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, xxxxxxxxx, president de l'entitat Associació Atlètica Xafatolls de Ponent, amb el NIF G25803537 l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport de l’atletisme, triatló i participació
dels seus atletes en diversos campionats, 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 31 de març de 2022, s'ha destinat
l'aplicació pressupostària 12 3410 4800015 subvenció nominativa Associació Atlètica Xafatolls de Ponent
(9.000,00 €)
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 col·laboració o resolució de concessió que,
en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.
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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 beneficiària 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 de la participació en competicions oficials, gaudiment d’especial protecció de l’esport de la infància i
la joventut i organització d’activitats esportives. També poden ser objecte de subvenció, els esdeveniments
esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les competicions regulars de les diferents categories d’atletisme, triatló i
participació dels seus atletes en diversos campionats, així com accions i/o esdeveniments, que tinguin com a
objectiu la promoció de les activitats esportives i de lleure per la promoció de la ciutat a través de la
participació en competicions oficials en qualsevol categoria.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació en les competicions regulars de la federació
corresponent, de les diferents categories, d’acord amb el calendari federatiu, així com organització i/o
participació en tornejos i activitats d’atletisme, triatló i participació dels seus atletes en diversos campionats.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 11.500 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Associació Atlètica Xafatolls de
Ponent 9.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800015 subvenció nominativa Associació
Atlètica Xafatolls de Ponent.
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.
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.- Comissió de seguiment.
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Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en la
que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte del
conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el treball
conjunt i en xarxa. Per assolirà questa finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, coordinats des de
la Regidoria d’Esports per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per :
Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea d’Esports.
Coordinador/a de l’Àrea d’Esports.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
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:
34. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat.
35. 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.
36. 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.
37. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
38. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
39. 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.
40. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SETENA.- 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 de l’entitat beneficiària, 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.
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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, l’entitat beneficiària, 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.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
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:
13. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
14. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.
15. 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 de l’entitat beneficiària.

-

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

16. 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, l’entitat beneficiària 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.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l’entitat beneficiària 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.
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2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués
presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini 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.
DESENA.- 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.
ONZENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
m) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
n) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.
o) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
p) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
DOTZENA.- 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 l’entitat beneficiària 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.
TRETZENA.- 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.
CATORZENA.- 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.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
L’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent, 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 de l’entitat beneficiària.
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.
SETZENA.- 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.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- 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,
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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.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
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ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS DE PONENT”

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

9.

PRP 2022/847 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’AGRUPACIÓ
SARDANISTA DE MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE LA PROMOCIÓ DE LA
PRÀCTICA I FOMENT DE LA CULTURA CATALANA I ESPECIALMENT DE LA SEVA
DANSA, LA SARDANA

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agrupació Sardanista de Mollerussa que té per
objecte la promoció de la pràctica i foment de la cultura catalana i especialment de la seva dansa,
La Sardana.
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 els informes de l’Àrea de Cultura inclosos en l’Expedient 1374-32-2022.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 091/2022, de data 13 de juliol de 2022.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1335/2022, de data 17 d’agost de 2022.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’AGRUPACIÓ
SARDANISTA DE MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord.
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agrupació Sardanista
de Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2022

11.3340.4800031

Previsió despesa anual
2.500,00 €

Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Quart. 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).
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9 a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència
de l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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Sisè. Notificar el present acord a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE LA PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA I FOMENT DE LA CULTURA CATALANA I
ESPECIALMENT DE LA SEVA DANSA, LA SARDANA

A Mollerussa, agost de 2022
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, 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 Règim
Local.
I d'una altra part, xxxxxxxxx, representant de l'entitat AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA amb
G25263336 l'objecte social del qual és la promoció i foment de la pràctica de la cultura catalana i
especialment la seva dansa, la sardana, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons 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 I FOMENT DE LA
CULTURA CATALANA, la dinamització cultural i la col·laboració amb les entitats del municipi i prestar els
serveis púbics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els termes previstos
en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de la cultura catalana i del lleure requereix de la
participació activa del sector cultura i de serveis i les seves entitats representatives/ 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 cultural, les
actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector d’activitats culturals catalanes i, en aquesta línia, esdevé
convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit associatiu cultural que permeti la
implementació de projectes en l'àmbit de la cultura de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les actuacions portades
per l’Agrupació Sardanista, en la millora de l'activitat envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit
de la cultura catalana i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de la cultura com a instrument
educatiu de valors personals i socials.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social la promoció de la pràctica i
foment de la cultura catalana i especialment de la seva dansa, la sardana per la població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 2022, s'ha destinat
l'aplicació pressupostària 11 3340 4800031 subvenció nominativa Agrupació Sardanista de Mollerussa
(2.500€)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és:
El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu el foment de l’activitat cultural catalana i de lleure.
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
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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 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 beneficiària 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 es el finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu el foment del teixit associatiu dels operadors culturals, la promoció de les activitats culturals
catalanes 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 de la ciutadana en la celebració de diverses
actuacions sardanistes de dansa, música i poesia amb assistència i públic de diverses poblacions de
Catalunya. Fer poble, mantenir, donar a conèixer i promocionar la Sardana com a part indispensable de la
nostra cultura i tradicions, des de diferents vessants, per un part el vesant esportiu i de competició, en el cas
del Concurs de Colles, amb participació de 10 Colles Sardanistes, puntuable pel Campionat de Colles
Sardanistes de les Terres de Lleida, i per altra part el vessant cultural/literari en l’actuació del mes de juliol
amb el Ràpsode i Tenora Valentí Maimó que ens oferirà un concert musicat i recitat amb poemes de Jacint
Verdaguer.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció importa la quantitat de
2.823,80€.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
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L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa
2.500,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 11.3340.4800031 subvenció nominativa a l’Agrupació
Sardanista de 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.
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.- Comissió de seguiment.
Seguiment i control del conveni
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic es fixa el mecanisme de seguiment i control del conveni següents:
• Declaració de realització de l'actuació a subvencionar, segons model facilitat pel propi Ajuntament, i en la
que es detalli:
L'activitat efectivament realitzada.
El cost total de les activitats subvencionades.
Els altres ingressos, a part de la subvenció, que s'han obtingut pel finançament de l'actuació objecte del
conveni.
• Ambdues institucions i entitats es comprometen a una lleial col·laboració, a fi i efecte de facilitar el treball
conjunt i en xarxa. Per assolirà questa finalitat, l'Ajuntament, destinarà els serveis propis, coordinats des de
la Regidoria d’Atenció Externa, Cultura, Mercats i Fires per a efectuar el seguiment i la coordinació de les
accions comunes.
La Comissió de seguiment estarà integrada per :
Representant/s de la AJUNTAMENT de MOLLERUSSA:
Regidor/a de l’Àrea de Cultura.
Coordinador/a de l’Àrea de Cultura.
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:
Gerent de l’associació o President o qui es delegui per part de l’associació.
Coordinador/a del servei subjecte del conveni que es realitza.
SISENA.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
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:
45. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona
fe i presumpció de legalitat.
46. 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.
47. 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.
48. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
49. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
50. 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.
51. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
52. 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
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aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació que els sigui
requerida.
53. 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.
54. 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.
55. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a la llei
general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SETENA.- 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 de l’entitat beneficiària, 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 indicat 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, l’entitat beneficiària, 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.
VUITENA.- Justificació de la subvenció.
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:
17. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
18. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.
19. 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 de l’entitat beneficiària.

-

Comprovant de pagament de les factures presentades.

-

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

20. 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.
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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, l’entitat beneficiària 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.
NOVENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l’entitat beneficiària 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 a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini 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.
DESENA.- 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.
ONZENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
q)
r)
s)
t)

El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants de l’acord.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

DOTZENA.- 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 l’entitat beneficiària 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.
TRETZENA.- 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.
CATORZENA.- 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.
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.
L’Agrupació Sardanista de 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
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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 de l’entitat beneficiària.
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.
SETZENA.- 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.
DISSETENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 de desembre de 2022.
DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les normes reguladores de
l’atorgament de subvencions previstes a les bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament per a
l’exercici 2021. 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.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

10.

AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA”

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 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 2022/834 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 02 I ÚLTIMA OBRES
D’ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ.
Atès que s’estan executant les obres del projecte bàsic i executiu d’arranjament del sanejament
del carrer Urgell i plaça de l’estació per part de l’empresa contractista ROMÀ INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS, SAU.
Atès que en data 29 de juliol de 2022, el contractista aporta la certificació número 02 i última,
aprovada pel director de l’obra la Sr. Victor Gregori i Perelló, Arquitecte tècnic municipal amb un
import a abonar de 79.795,55 € IVA inclòs corresponent al cicle de facturació de juliol de 2022.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics municipals de comprovació de l’efectiva o
conforme realització de l’obra, servei, subministrament o despesa emès en la data 18/08/2022,
atès que es tracta de despeses susceptibles de comprovació material de la inversió, conforme
requereix l’article 19.c) del RD 424/2017.
Vist l’informe favorable de la Intervenció 1482/2022 de data 25/08/2022.
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Atès allò que estableix l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic en relació a la forma de pagament dels contractes.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i les competències conferides a la Junta de
Govern Local pel Decret d'Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, es proposa a la mateixa
l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la CERTIFICACIÓ NÚM. 02 I ÚLTIMA de les OBRES D’ARRANJAMENT DEL
SANEJAMENTS DEL CARRER URGELL I PLAÇA DE L’ESTACIÓ, per un import de 79.795,55 €, IVA
inclòs, a càrrec del vigent pressupost municipal.
Segon. Notificar el present acord al contractista amb l’oferiment dels recursos legals pertinents, i
donar-ne trasllat al departament d’Intervenció.
10.2.- PRP 2022/851 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.
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 97.859,03 €
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1436

DATA 23/08/2022

RELACIÓ F/2022/497

EXP. 1657-704-2022

882,40 €

INF. 1451

DATA 23/08/2022

RELACIÓ F/2022/465

EXP. 1657-670-2022

120,20 €

INF. 1465

DATA 23/08/2022

RELACIÓ F/2022/493

EXP. 1657-700-2022

66,70 €

INF. 1468

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/517

EXP. 1657-726-2022

200,00 €

INF. 1473

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/529

EXP. 1657-738-2022

2.269,96 €

INF. 1474

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/496

EXP. 1657-703-2022

1.089,00 €

INF. 1475

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/549

EXP. 1657-763-2022

163,01 €

INF. 1476

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/549

EXP. 1657-763-2022

8.715,00 €

INF. 1477

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/542

EXP. 1657-754-2022

544,50 €

INF. 1478

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/570

EXP. 1657-784-2022

1.875,50 €

INF. 1479

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/583

EXP. 1657-807-2022

478,42 €

INF. 1480

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/583

EXP. 1657-807-2022

1.658,80 €

INF. 1481

DATA 24/08/2022

RELACIÓ F/2022/548

EXP. 1657-762-2022

79.795,54 €

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de 97.859,03 euros de les relacions
de factures següents:
F/2022/465

EXP. 1657-670-2022

120,20 €

F/2022/493

EXP. 1657-700-2022

66,70 €

F/2022/496

EXP. 1657-703-2022

1.089,00 €

F/2022/497

EXP. 1657-704-2022

882,40 €

F/2022/517

EXP. 1657-726-2022

200,00 €

F/2022/529

EXP. 1657-738-2022

2.269,96 €
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F/2022/542

EXP. 1657-754-2022

544,50 €

F/2022/548

EXP. 1657-762-2022

79.795,54 €

F/2022/549

EXP. 1657-763-2022

163,01 €

F/2022/549

EXP. 1657-763-2022

8.715,00 €

F/2022/570

EXP. 1657-784-2022

1.875,50 €

F/2022/583

EXP. 1657-807-2022

478,42 €

F/2022/583

EXP. 1657-807-2022

1.658,80 €

L’import que s’especifica en les relacions F/2022/493, F/2022/465, F/2022/497 i F/2022/517 son
una part de la despesa total de la relació a la que corresponen.
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.
10.3.- PRP 2022/852 APROVACIÓ DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES.
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 196,80€.
Atès que totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent.
Vistos els informes d’intervenció:
INF. 1428

DATA 18/08/2022

RELACIÓ F/2022/434

EXP. 1657-621-2022

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per aprovar un import total de 196,80€ de
les despeses contingudes a les relacions de factures següents:
F/2022/434

EXP. 1657-621-2022

196,80 €

Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.

I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i quaranta-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 Secretària acctal., que en dono fe.

196,80 €

