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A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 1 de desembre 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. Ana Maria Carné Baiget, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. 
Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la Regidora Sra. Rosalia Carnicé Farre. 
 
Assisteix a la sessió la Secretària Acctal., Sra. Núria Manyosa Alcaraz. 

 
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 

1. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió anterior a tots els 
membres de la junta. 
 
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida s’aprova 
per unanimitat dels presents.  
 
2. PRP 2022/1186  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, amb l’abstenció del Sr. Ramon Teixidó 
Peraire en l’expedient núm. 2410/271/2022 sobre la qual acredita interès particular i amb els 
vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA: 
 
*************************************************** 

 
Primer.- 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 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: 2410/154/2022  

Titular: G.T., R. 

Descripció:   INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 5.300,00€ 

Emplaçament: Carrer FERRAN PUIG 13, 1 1 

Ref. cadastral: 4508607CG2140N0004TB 

A)Expedient: 2410/156/2022  

Titular: D.LL., J.M. 

Descripció:   REFORMA INTERIOR D’HABITATGE  
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Pressupost: 20.000,00 € 

Emplaçament: Carrer, FERRER I BUSQUETS, 36, 1r. 

Ref. cadastral: 4509403CG2140N0002PK 

 

A)Expedient: 

 

2410/163/2022  

Titular: B.M., A. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 1.360 € 

Emplaçament: Avinguda DEL CANAL 16, 4-2 

Ref. cadastral: 4407949CG2140N0010JM 

 

A)Expedient: 

 

2410/171/2022  

Titular: B.P., J. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 21.495, 83 € 

Emplaçament: Carrer President Macià, 13 

Ref. cadastral: 4711415CG2141S0001ML 

 

A)Expedient: 

 

2410/172/2022  

Titular: G.M., M. 

Descripció:   REFORMA CUINA ENRAJOLAT DEL TERRA I SUBSTITUCIÓ DELS 

MOBLES DE LA CUINA 

Pressupost: 1.500,00 € 

Emplaçament: Carrer JOAN MARAGALL 4, 1-B 

Ref. cadastral: 4110308CG2141S0059MH 

 

A)Expedient: 

 

2410/174/2022  

Titular: B.R., D. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 700 € 

Emplaçament: Carrer SANT ANTONI 5,  3-2 

Ref. cadastral: 4804212CG2140S 0010 SI   

A)Expedient: 2410/175/2022  

Titular: C.P., L. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 9.406,71 € 

Emplaçament: Carrer DE LA CREU, 27 

Ref. cadastral: 4611303CG2141S 

 

A)Expedient: 

 

2410/176/2022  

Titular: B.F., X. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 2.330,16 

Emplaçament: carrer BELLVIS, 1 

Ref. cadastral: 4208401CG2140N0001PJ   
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A)Expedient: 2410/177/2022  

Titular: R.T., M.M. 

Descripció:   CANVI D'UNES RAJOLES DEL PORXO QUE DÓNA AL JARDÍ 

PERQUÈ ESTAN MALMESES  

Pressupost: 1.250 € 

Emplaçament: carrer FIRAL 13 

Ref. cadastral: 4515214CG2141S0001LL   

A)Expedient: 2410/178/2022  

Titular: B.P., J. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 9.014,64 € 

Emplaçament: Carrer ARBECA, 22 

Ref. cadastral: 4607214CG2140N 0003 AL    

A)Expedient: 2410/179/2022  

Titular: CP AVINGUDA DE LA PAU, 14 

Descripció:   ARRANJAMENT DE LA PARET DEL PATI DE LLUMS 

Pressupost: 2.919,00 € 

Emplaçament: Avinguda DE LA PAU  14 

Ref. cadastral: 5209207CG2150N0007AR    

A)Expedient: 2410/180/2022  

Titular: S.G., J. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES: CANVI DE 

BANYERA PER PLAT DE DUTXA 

Pressupost: 686,06€ 

Emplaçament: Avinguda NEGRALS 29 

Ref. cadastral: 4404963CG2140S0001XW    

A)Expedient: 2410/184/2022  

Titular: R.M., R. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM EN COBERTA 

Pressupost: 6.595,59 € 

Emplaçament: Carrer d'Ivars d'Urgell, 5 

Ref. cadastral: 4108608CG2140N 0001 BJ 

A)Expedient: 2410/187/2022  

Titular: E.S., A. 

Descripció:   SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES: CANVI DE 

BANYER PER PLAT DE DUTXA 

REFORMA DE CUINA 

Pressupost: 1.000+740 € 

Emplaçament: Carrer MIGDIA 3  2-C     
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Ref. cadastral: 4805409CG2140N    

 

A)Expedient: 

 

2410/190/2022  

Titular: PARROQUIA SANT JAUME DE MOLLERUSSA 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 12.244,65 € 

Emplaçament: PLAÇA MANUEL BERTRAND, 12 

Ref. cadastral: 4509412CG2140N    

A)Expedient: 2410/192/2022  

Titular: S.V., C. 

Descripció:   FER LAVABO, ARREGLAR PARET DE PLADUR, ARREGLAR 

FINESTRES EXTERIORS QUE NO AJUSTEN BE 

Pressupost: 3000€ 

Emplaçament: Carrer, FERRER I BUSQUETS 64, ent-3a. 

Ref. cadastral: 4710102CG2141S 0005 SM 

A)Expedient: 2410/193/2022  

Titular: M.C., M.D. 

Descripció:   CANVIAR UNA FINESTRA DE L'HABITATGE 

Pressupost: 300 € 

Emplaçament: passeig DE LA SALLE 3,  3-3 

Ref. cadastral: 4210506CG2141S 0015 LU     

A)Expedient: 2410/194/2022  

Titular: M.G., P. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 3.710 € 

Emplaçament: Passeig TORRE PINTO, 10 

Ref. cadastral: 4198122CG2049N0001LR     

A)Expedient: 2410/195/2022  

Titular: G.P., J. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 4.260 € 

Emplaçament: Carrer JOSEP CASANOVES, 34 

Ref. cadastral: 4601931CG2140S0001FW   

A)Expedient: 2410/259/2022  

Titular: A.B., J. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.176,56 € 

Emplaçament: Carrer JOSEP CASANOVES, 21 

Ref. cadastral: 4500921CG2140S0001MW   
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Segon.- Recordeu que cal donar compliment a la ordre SND/340/2020 de 12 d’abril en 
la execució d’actes que suposin una intervenció en edificis existents en els que existeixi 

risc de contagi per part de persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra 
modificada per la ordre SND/385/2020 de 2de maig. 
 
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 1.862,02€. 
 

 
3. PRP 2022/1123 PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ, AMB DESTINACIÓ A 

LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.05) 

 

ANTECEDENTS  

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 

de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2019, va acordar adjudicar 

l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.05) a les empreses seleccionades següents: HAPPYLUDIC 

PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA 

S.A, PARCS I JARDINS DE CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS 

URBANS, CROUS EXPERT S.L, AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO 

INTEGRAL S.L i LAPPSET ESPAÑA VR S.L. 

2.- En data 1 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb les empreses HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN 

EQUIPMENT S.L, NOVATILU S.L, JUEGOS KOMPAN S.A, HPC IBÉRICA S.A, PARCS I JARDINS DE 

CATALUNYA S.L, HAGS SWLEK S.A, SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, CROUS EXPERT S.L, 

AVANT SERVEIS I EQUIPAMENTS URBANS, GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L i LAPPSET 

ESPAÑA VR S.L. 

3.- En data 6 de juny de 2019, la Comissió Executiva del CCDL, resolgué aprovar definitivament la 

cessió de l’Acord marc de parcs  infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2017.05), a favor de l’Associació Catalana de Municipis, en tots els seus lots, per 

tal que aquesta última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures 

de la relació contractual. Formalitzant-se el contracte en data 12 de juny de 2019. 

4.- En data 21 de desembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la primera pròrroga del contracta basat (2017.05) en l’Acord marc de parcs infantils 

i mobiliari urbà. La formalització és dur a terme en data 16 de febrer de 2021. 

A)Expedient: 2410/271/2022  

Titular: E.G., M.C. 

Descripció:   INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM 

Pressupost: 6.478 € 

Emplaçament: Carrer FERRAN PUIG 61 

Ref. cadastral: 4407904CG2140N   
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5.- En data 24 de gener de 2022, la Comissió de Presidència aprova definitivament la segona 

pròrroga de l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, expedient 2017.05, 

per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de març de 2022 fins a l’1 de març de 2023. 

La formalització es dur a terme al 16 de febrer de 2022. 

6.- En la data 14/11/2022 s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del 

contracte de subministrament de mobiliari urbà.  

7.- En data 15/11/2022 s’ha emès certificat d’existència de crèdit amb núm. RC220220018389. 

8.- En la data 28/11/2022 s’ha emès informe favorable 2051/2022 per part de l’òrgan interventor 

municipal.  

FONAMENTS DE DRET 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 

adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 

contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 

del subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació als ens locals de Catalunya 

aprovats per la Resolució de Presidència núm. 53/2018, de 6 de setembre i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat. 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, informo 

favorablement l’expedient i proposo que, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats 

delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES2019/359, de 21 de juny, adopti el següent acord: 

ACORDA 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa a la segona pròrroga de l’Acord marc 

de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2017.05).  

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària NOVATILU S.L dels  bens següents:  

Descripció Quantitat Preu unitari  Preu total 

Banc BCN21 REF:UB2 25  149,00€ 3.725,00€ 

PAPERERA BARCELONA 

REF:UP3 

47 34,00€ 1.598,00€ 

  SUBTOTAL:  5.323,00€ 
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  IVA (21%) 1.117,83€ 

  TOTAL: 6.440,83€ 

 

Tercer.- Aprovar el pressupost base de licitació anual que ascendeix a la quantia de 6.440,83€ IVA 

inclòs, a raó de 5.323,00 euros valor base del contracte i 1.117,83€ l’import de l’IVA al tipus vigent 

(21%).  

Quart.– Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 6.440,83€ que s'imputarà, 

dins del pressupost municipal de  l'any 2022. 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària NOVATILU S.L, a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els 

efectes de publicitat que siguin preceptius. 

Sisè.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 

acords adoptats.  

 
4. PRP 2022/1152. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES DE 

PAVIMENTACIÓ CAMÍ 3A SÈQUIA DEL CANAL D’URGELL. 
  
L’objecte de la present contractació és la pavimentació de 650 metres lineals del camí de la 3a 
sèquia del Canal d’Urgell, en el tram comprés entre l’antic pas a nivell del passeig La Salle fins a 
l’encontre amb el futur Vial Nord. 
 
Els treballs consistiran en: 

 
• Estesa de base de sauló granític de tres metres d’amplada i 8cm de gruix, i piconatge del 

material al 98 % del PM. 
 
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 45233253-7 “Trabajos de pavimentación de caminos peatonales” 
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 SIMÓ FARNELL SL 
amb el CIF B25035296, 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 
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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 la  

PAVIMENTACIÓ CAMÍ 3a SÈQUIA DEL CANAL D’URGELL. Simultàniament,  autoritzar la 
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent. Núm. 
operació: RC. 220220018450. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de SIMÓ FARNELL, SL amb 
el  CIF: B25035296  en els termes que es descriuen seguidament: 
 

▪ La retribució del contracte:  14.031,37 € (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 s’executaran en el termini de 15 dies.  
 
▪ 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.” 
 
 
5. PRP 2022/1189 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PINTAR 

L’EDIFICI INTERIOR DE LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA. 
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L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de pintar les parets de les sales i 
accés a la biblioteca comarcal Jaume Vila. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò establert 

a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 45442100-8 “Trabajos de 
pintura” que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 
2007. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot 

considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per 
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’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.  

 
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 presentada una oferta per a l’execució dels treballs 
dins del termini fixat per part de EXPOSITO GUTIERREZ, CRISTIAN amb el CIF 47931598N, segons 

es desprèn de l’informe de millor oferta. L’empresa declara 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 dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les 
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta de 

la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte 
PINTAR L’EDIFICI INTERIOR DE LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA. Simultàniament, 
autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal 
vigent. Núm. RC 220220018891. 
 

Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de E.G., C. amb el CIF: 
xxxxxxxxx, en els termes que es descriuen seguidament: 
 
▪ La retribució del contracte:  7.598,80 € (21% IVA inclòs). 
 
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma 
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.  

 
▪ La durada de la prestació:  
 

L’execució dels treballs s’iniciaran el 5/12/2022 i hauran d’estar finalitzats el 21/12/2022. 
 
 

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

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. 
 

 
6. PRP 2022/1195 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ 

VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL MOLLERUSSA  DESTINAT A SUBVENCIONAR 
DESPESES CORRESPONENTS AL SERVEI, SUBMINISTRAMENTS O L’ACTIVITAT DE 

PROTECCIÓ CIVIL EN EL MUNICIPI DE MOLLERUSSA 
 
Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Voluntaris Protecció Civil Mollerussa 
destinat a subvencionar despeses corresponents al servei, subministraments o l’activitat de 
Protecció Civil en el municipi de Mollerussa. 
 
Vist els informes de la Regidoria de Seguretat Ciutadana inclosos en l’Expedient 1374-1-2022. 

 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 067/2022, de data 24 de maig de 2022. 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 1081/2022, de data 14 de juny 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 
VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL 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’Associació Voluntaris 
Protecció Civil Mollerussa d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   03.1350.4800012         5.000,00 € 
 
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 a l’Associació Voluntaris Protecció Civil Mollerussa, als efectes 
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
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ANNEX 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS 
PROTECCIÓ CIVIL MOLLERUSSA  DESTINAT A SUBVENCIONAR DESPESES 

CORRESPONENTS AL SERVEI, SUBMINISTRAMENTS O L’ACTIVITAT DE PROTECCIÓ CIVIL 
EN EL MUNICIPI DE MOLLERUSSA 
 

A la ciutat de Mollerussa, desembre de 2022 

REUNITS: 

D'una part, l'Excm. Sr. ***********, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament de 

Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, assistit pel Secretari accidental de l’Ajuntament, qui dóna fe de l’acte, de conformitat 

amb l’article 3.2 i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del 

funcionariat de l’Administració local amb habilitació nacional. 

I de l’altra part, el Sr. **********, President de l’Associació Voluntaris Protecció Civil  Mollerussa 
(AVPC Mollerussa) amb NIF *********. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a 
aquest acte, i lliurement: 

 
EXPOSEN 

I. Que, d’acord amb l’article 40 de la Lleida 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, l’alcalde és l’autoritat de protecció civil en l’àmbit municipal. 

 
II. L’AVPC Mollerussa és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 

jurídica pròpia, que ha estat creada de conformitat amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 

llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i està fonamentada 
en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, 
de 23 de gener, de reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de 
Catalunya. 

 
III. L’AVPC Mollerussa, d’acord amb els seus estatuts té com a finalitat social la col·laboració 

desinteressada en tasques de protecció civil dins del territori de Catalunya d’acord amb el 
establert a la llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, i en particular en el terme 
municipal de Mollerussa, per canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció 
civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents a la 
protecció civil. 

 
IV. L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya regula que 

els plans municipals de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris 
i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l’ajuntament 
determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal 

de protecció civil. 
 

V. L’Ajuntament de Mollerussa va reconèixer en la sessió de Ple de 1 d’Abril de 2015 l’AVPC 
Mollerussa com a entitat de voluntariat de protecció civil vinculada a l’autoritat municipal 

de protecció civil. 
 
VI. Es interès de les parts garantir la vinculació funcional de l’associació a les tasques de 

protecció civil en el municipi. 
 
VII. L’AVPC Mollerussa es regeix per la normativa específica de protecció civil, pels seus estatuts 

i pel seu reglament intern d’organització i funcionament, documents que lliuraran a la 
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regidoria seguretat ciutadana. Així com les seves modificacions. 

VIII. Que, de conformitat amb els articles 22.2 a) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions, i la 

Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de 
Mollerussa i els seus organismes autònoms (BOP de Lleida de data 30-07-2020), i als 
efectes d’instrumentalitzar l’atorgament de la subvenció, establir-ne condicions i deixar 
constància de l’acceptació per part de l’entitat Associació Voluntaris Protecció Civil 
Mollerussa, les parts acorden subscriure el present conveni d’acord amb les següents 

 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA.- Objecte del conveni. 

En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat n) de l’Ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aquest conveni té per objecte la concessió d’una 

subvenció nominativa prevista a l’aplicació pressupostària 03.1350.4800012 “ASSOCIACIÓ 
VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL MOLLERUSSA”  del Pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per 
a l’exercici 2022, per un import de cinc mil euros (5.000,00 €). 

  SEGONA.- Finalitat de la subvenció 

La finalitat de la subvenció és col·laborar a sufragar part o la totalitat de les despeses corresponents 
al servei, subministraments o l’activitat de protecció civil en el municipi de Mollerussa, promoguda 
per l’entitat Associació Voluntaris  Protecció Civil Mollerussa, amb l’objectiu de complir les tasques 
encomanades per l’autoritat municipal en aquesta matèria. Les funcions que realitzi el voluntariat 
de l’Associació Voluntaris Protecció Civil Mollerussa han de ser en tot moment compatibles amb les 

expressades a l’Ordre INT/202/2017, de 28 d juliol, sobre les actuacions que han de desenvolupar 
les associacions del voluntariat de protecció civil. 
 

 TERCERA.- 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. 

 
No es requereix que l’entitat beneficiària constitueixi cap garantia. 
 
 QUARTA.- 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. 
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5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats 
comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió. 

7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a 

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el 
transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 

documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte 
de fer-les públiques. 

11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 

la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 
 
CINQUENA.- .- 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’associació, 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’ASSOCIACIÓ, 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. 

 
SISENA.- Despeses subvencionables 
 
Tindran la condició de despeses subvencionables totes aquelles vinculades a la finalitat de la 
subvenció, de conformitat amb allò previst a la clàusula segona d’aquest conveni. 
 
Podran justificar-se despeses indirectes de les activitats subvencionables en la part que 

raonablement corresponguin d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses 

i, en tot cas, en la mesura que aquestes despeses de desplaçament amb vehicle propi, s’haurà 
d’acreditar els desplaçaments realitzats mitjançant documents que posin de manifest la participació 
en les activitats corresponents. L’import màxim a justificar resultarà d’aplicar el preu per quilòmetre 
que figura en la legislació vigent i que actualment està fixat en 0,19 euros/quilòmetre 
 

SETENA.- Justificació de la subvenció. 
 
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, prèvia justificació del pagament 
la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de la subvenció. 
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L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és consumidor final i se’l 
pot deduir.  

Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a 
partir del primer dia de l’any.  

En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model 
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

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

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

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

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’ASSOCIACIÓ. 

- Comprovant de pagament de les factures presentades. 
 

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

data de pagament.  
 

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

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 
des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 

la justificació sense superar els terminis màxims de tres mesos 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’ASSOCIACIÓ, en el moment de presentar 
la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat. Reformulant la sol·licitud 
i mantenint la quantia de la subvenció. 

L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la 
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord d’aprovació 
de la justificació de l’activitat. 

VUITENA.-  Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 

comunicarà a l’entitat 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 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. 
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NOVENA.- Comissió de seguiment 
 
Es constitueix una Comissió de seguiment que, d’acord amb el que estableix l’article 49.1 f) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, és l’instrument paritari per al 

seguiment, vigilància i control del conveni i dels compromisos adquirits pels signats, i exercirà en 
particular, les funcions establertes en els articles 51.2 c) i 52.3 de l’esmentada llei. 
 
La Comissió de seguiment vetllarà pel compliment dels acords adoptats i per resoldre, si escau, les 
qüestions d’interpretació i possibles discrepàncies que puguin presentar-se en l’execució i 
desenvolupament d’aquest conveni. 

 
La Comissió de seguiment es reunirà sempre que ho demani una de les parts i estarà formada per 
una persona representant de l’Ajuntament de Mollerussa (de l’àrea de seguretat ciutadana) i una 

persona representant de l’entitat Associació  Voluntaris Protecció Civil Mollerussa. Les decisions 
d’aquesta comissió s’adoptaran per unanimitat.  
 
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 transcurs del termini de vigència del conveni 

b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

de l’acord.  
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 
e) 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’ASSOCIACIÓ 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. A la web de l’Ajuntament i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya. 
 
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.   
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L’ASSOCIACIÓ, 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’ASSOCIACIÓ. 

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 i acceptació les parts interessades signen el present conveni, per duplicat, 
en el lloc i data a dalt indicat 

 

L’Alcalde                                                             Associació Voluntaris Protecció Civil Mollerussa” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. PRP 2022/1193 RELACIÓ REVISIÓ DE TAXES OAGRTL 5/2022 
 

Vista la relació núm. 5/2022, de revisió de taxes quina recaptació està delegada a l’OAGRTL de la 
Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació i que inclou 4 
expedients. 
 
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern 
adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en l’expedient inclòs en la 
relació número 5/2022. 
 
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de liquidacions, 
conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació. 
 

Tercer.-  Notificar el contingut essencial d’aquest acord a cada una de les persones interessades 
incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada, en el seu cas, de la 
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referència del concepte tributari objecte de revisió, nova liquidació si així procedeix i terminis de 
pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients. 
 
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de Gestió 

i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.   
 
 
8. PRP 2022/1194 MERCAT SETMANAL 2022 PADRÓ DESEMBRE 

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de desembre de 2022, per un import de 

8.467,98 € i que s’adjunta com annex. 

Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, acorda: 

Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de desembre, de 2022. 

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es 

procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades. 

Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns. 

 
9. PRP 2022/1167 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-50-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per M.M., M. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 

 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 

complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 

condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 

Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 
Titular: M.M., M. 
Núm. targeta:  25137-2022-00043-4529E 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  11/2032 

 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
10. PRP 2022/1185 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-51-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per F.D., M.P. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 

normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 

següent: 
 
Titular: F.D., M.P. 
Núm. targeta:  25137-2022-00044-8971F 

Modalitat: Titular no conductor 
Data de caducitat:  11/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
 
11. PRP 2022/1190 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860/52/2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per P.R., V. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
 
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 

complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 
normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 

Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 
següent: 
 

Titular: P.R., V. 
Núm. targeta:  25137-2022-00045-9094D 
Modalitat: Titular no conductor 

Data de caducitat:  11/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

 
 
12. PRP 2022/1191 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB 

DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-53-2022 
 

Examinada la sol·licitud presentada per G.T., R. per a obtenir una targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat. 
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En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els criteris a 
complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb discapacitat i l’article 50 
sobre competències de l’administració local en vers la concessió d’aquestes targetes, es considera 
que la persona sol·licitant acredita documentalment el barem de mobilitat reduïda, establert per la 

normativa reguladora de la qualificació, i el reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels 
altres criteris establerts en el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les 
condicions bàsiques d’emissió i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat. 
 
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de 
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I 

COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb disminució 

següent: 
 
Titular: G.T, R. 
Núm. targeta:  25137-2022-00046-2518W 

Modalitat: Titular conductor 
Data de caducitat:  11/2032 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 
 
13. 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: 
 
13.1.- PRP 2022/1197 SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS 
AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE NADAL 2022  
 
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, en què demana autorització 
per la utilització de diversos espais i material municipals amb motiu de la Campanya de Nadal 2022, 

del dia 1 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023.  
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 30.11.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 
la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Mollerussa Comercial la utilització dels espais i material municipals per 

realitzar les activitats de la Campanya de Nadal 2022, en els dies i espais següents: 
 

- Dia 18 de desembre, de les 16.00h fins a les 20.00h, a la plaça Manuel Bertrand, es 

realitzarà l’activitat del Caga Tió amb la col·laboració de CIS Àngel Olaran. 
 
S’acorda facilitar-los un escenari amb dos escales, 10 tanques i un punt de llum. 

 
- Dia 22 de desembre, de les 16.00h fins a les 20.00h, a la plaça Major, es realitzarà l’activitat 

“La màgia del Nadal” amb un bola inflable, on en el seu interior es realitzarà un petit 
espectacle per a infants. 

 
S’acorda facilitar-los dos endolls i 10 tanques. 
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- Dia 24 de desembre, de les 11.00h fins a les 13.00h, a la Pl. Pla d’Urgell, es realitzarà 
l’activitat de “Els mitjons dels desitjos”, amb una elfa ajudarà els infants a escriure una 
carta amb desitjos solidaris i les posaran dins els mitjons del Pare Noel. 

 

S’acorda facilitar-los dos taules, 8 cadires i tarima (3 peces). 

 

- Dia 29 de desembre, de les 17.30h fins a les 18.30h, pels carrers i places de la ciutat (C. 
Ciutat de Lleida, Av. Generalitat, Av. Catalunya, C. Arbeca i finalitzar als carrers i places 

del centre) es realitzarà l’activitat de “La màgia Itinerant” amb un mag disfressat de nadal. 
 

- Dia 3 de gener, de les 10.00h fins a les 13.30h, al pàrquing del carrer Llorenç Vilaró, es 
realitzarà l’activitat d’un inflable. 

 
S’acorda facilitar-los 20 tanques i un punt de llum, col·laboració de la Policia Local en què el 
pàrquing estigui lliure de vehicles a partir de les 8h del mati. 

 
 
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda: 

CONDICIONANTS 
• Compliment del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 
• S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial 

han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets 
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. 
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà 
autorització de l’Ajuntament. Els articles que afecta l’activitat seran el 15, 16 17 i 18. 

• En cas d’haver-hi carpes, aquesta ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu 

desplaçament en cas de vent. 
• En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
• Deixar lliures els recorreguts d’emergència, no es bloquejaran carrers. 
• En la instal·lació l’inflable s’ha de complir els següents requisits que s’adjunten 
• La instal·lació elèctrica ha de ser instal·lada amb totes les mesures de seguretat. 
• En cas d’emergència trucar al 112 

 

CONDICIONS D’EQUIPS DE JOCS INFLABLES 
• Aquest equip està afectat per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 

dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Estructura no 
permanent desmuntable en un local o espai de pública concurrència, assimilat com a fires 
d’atraccions. 

• Aportar la homologació per part d’Indústria i/o comerç. 
• Complir els requisits de la norma UNE EN 14960:2014. (fabricació, materials, conservació, 

instal·lació....) 
• Presentació dels manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques 

corresponents als muntatges i instal·lacions. 

• Han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones 
usuàries. 

• Presentar a l’Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponent als 
muntatges i a les instal·lacions, que els tècnics dels propietaris han d’efectuar en el lloc 
d’emplaçament. En aquestes certificacions s’ha de fer constar que el conjunt de les 
instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics municipals n’han de verificar la seguretat 
exterior i global. 

• Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d’assegurança 
corresponents, amb els capitals determinats per reglament. 

• Són responsables els organitzadors, explotadors i titulars. 
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• Per a poder funcionar cal l’obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent, amb el 
compliment dels punts anteriors. 

 
 

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització de 
l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat per les 
activitats realitzades en els espais públics autoritzats ni per l’ús que es faci del material facilitat. 

 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 

 
Sisè. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 
 

 
13.2.- PRP 2022/1198 CORRECCIÓ D’ERRADES DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA I LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER QUE TÉ PER OBJECTE A 
LA IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL DENOMINAT “PROGRAMA PROXIMITAT 
ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER A MOLLERUSSA 2022 
 
Vist el correu electrònic en data 28 de novembre de 2022, en què s’exposa que en data 24 de maig 

del 2022 es va fer el nomenament del Sr. M.G., F. com a President de la Asociación Española contra 
el Cáncer a Lleida. 
 
Atès que fins a la data 28 de novembre l’Ajuntament no n’era sabedor d’aquest nomenament i 
prèviament es va dur a terme a la Junta de Govern del passat 24 de novembre l’aprovació del 
“Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Asociación Española Contra el Cáncer que té per 

objecte a la implementació i posada en marxa del denominat “Programa proximitat Associació 
Contra el Càncer a Mollerussa 2022”. 
 
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la promoció i facilitació d’espais per a què 
l’entitat pugui implementar les actuacions conveniades i ser facilitador per al seu coneixement i 
promotor del treball transversal en aquesta matèria 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. 
 
Vist els informes de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància inclosos en l’Expedient 
1374-34-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 102/2022, de data 4 d’agost de 2022. 
 

Vist l’informe d’Intervenció núm. 2017/2022, de data 15 de novembre 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. Deixar sense efectes l’acord adoptat a la junta de Govern del passat 24 de novembre de 
2022  

Segon. Aprovar la correcció d’errades del CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest 
acord. 
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Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i la Asociación Española 
Contra el Cáncer d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   04.2311.4800039         1.000,00 € 
 
Quart. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, 

per al desplegament d’aquest acord.  
 
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público). 

 
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de la 

Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de 
l'Ajuntament i, en el seu cas, publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Setè. Notificar el present acord a la Asociación Española Contra el Cancer, als efectes oportuns i 
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

ANNEX 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER QUE TÉ PER OBJECTE A LA IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL 
DENOMINAT “PROGRAMA PROXIMITAT ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER A MOLLERUSSA 
2022 
 

A Mollerussa, desembre 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, M.G., F., representant de l'entitat ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER amb ********* l'objecte social del qual és la promoció i foment de la lluita contra el 
càncer liderant l’esforç de la societat per disminuir l’impacte causat per aquesta malaltia i millorar 
la vida de les persones, 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 facilitació 

d’espais per a què l’entitat pugui implementar les actuacions conveniades i ser facilitador per al seu 
coneixement i promotor del treball transversal en aquesta matèria 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. 
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SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de la lluita contra el càncer 
liderant l’esforç de la societat per disminuir l’impacte causat per aquesta malaltia i millorar la vida 
de les persones 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 
d'activitats que tinguin com a objectiu la implementació i Posada en marxa del  denominat  
“Programa proximitat Associació contra el càncer a Mollerussa 2022” i d’algunes  actuacions 

descrites en aquest  programa  en el  nostre municipi.  

QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les 
actuacions portades per l’Asociación Española contra el Cáncer, en la millora de l'activitat envers el 

manteniment, consolidació i donant la possibilitat d’apropar la informació, prevenció i 

l’acompanyament envers el càncer a la comarca. 

L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de les activitats realitzades 
per l’associació tant preventives, divulgatives com d’acompanyament. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social la promoció 
de la pràctica i foment de la lluita contra el càncer, entre els seus associats i obert a la resta de 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 04 2311 4800039 subvenció nominativa Asociacion Española 
contra el Cáncer (1.000€)  

SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: 

El finançament de la implementació i Posada en marxa del  denominat  “Programa proximitat 
Associació contra el càncer a Mollerussa 2022” i d’algunes  actuacions descrites en aquest  
programa  en el  nostre municipi; que cerquen de forma preventiva i com a missió  el foment de 

de la lluita contra el càncer liderant l’esforç de la societat per disminuir l’impacte causat per aquesta 
malaltia i millorar la vida de les persones.  

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 
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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 de les 

actuacions que formen part de la implementació i posada en marxa del denominat “Programa 

proximitat Associació contra el càncer a Mollerussa 2022” i d’algunes  actuacions descrites en 

aquest  programa  en el  nostre municipi. 

 

L’entitat a traves d’algunes actuacions cerca que les persones de la ciutat de Mollerussa 

tinguin la possibilitat de gaudir de les activitats que es realitzen, tant preventives 

(conferències, tallers d’hàbits de vida saludables, teràpies per deixar de fumar), com divulgatives 

(campanyes), com de suport i acompanyament en qualsevol fase de la malaltia, entre d’altres 

 
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  
 

 I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  
 
Les actuacions concretes objecte de la subvenció que formen part del “Programa proximitat 
Associació contra el càncer a Mollerussa 2022 que desenvolupa l’Associació contra el Càncer a Lleida 
i que portarà al nostre municipi  concretament seran : 
 

1- Creació d’una exposició informativa sobre el codi europeu contra el càncer per tal 

d’informar a la població sobre la prevenció del càncer (  Acció informativa envers la 

prevenció del càncer – codi europeu (roll-ups, material informatiu, difusió, etc.) 

2- Senyalització d’un espai Sense fum de la ciutat de Mollerussa per tal de crear entorns 

més saludables per a tots els ciutadans/es 

Tanmateix ,el “Programa proximitat Associació contra el càncer a Mollerussa 2022 també contempla 
altres actuacions treball preventiu en pro de la recerca d’actuacions saludables que ajudin a la 
millora de la vida dels ciutadans/es del nostre municipi, en especial en promocionar hàbits 
saludables que ens ajudin a lluitat contra el càncer  , d’altres de caire divulgatiu així com altres 

com de suport i acompanyament en qualsevol fase de la malaltia, entre d’altres.  
 
II.- Previsió de costos 
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El pressupost total previst per les activitats específiques contemplades dins del “Programa 
proximitat Associació contra el càncer a Mollerussa 2022 del  que son objecte de la subvenció 
importa la quantitat de 1.200,00€.   

 

TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà a Asociación Española contra 
el Cáncer 1.000,00 €. 
 
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 04.2311.4800039 subvenció nominativa a 

l’Asociación Española contra el Cáncer.  
 
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’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància 
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’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància. 

Coordinador/a de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància. 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s:  
Gerent de l’associació o Representant 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. 
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2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol 
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels 
requisits exigits per a la concessió de la subvenció. 

3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, 

i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió. 
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats 
comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió. 

7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a 

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el 

transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de les justificacions. 
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte 
de fer-les públiques. 

11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 
la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 

 
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:  
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1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

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

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

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

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom 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.  

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

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 
des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 

la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 

Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Mollerussa.  

Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a 
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, 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:  

 
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.   

 
Asociación Española contra el Cáncer, 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.  
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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 2022.  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   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER” 

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

13.3.- PRP 2022/1199 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ 
DONES ALBADA DEL PLA D’URGELL DE MOLLERUSSA (EXERCICI 2022) 
 

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Dones Albada del Pla d’Urgell que té 
per objecte per objecte el finançament de les despeses que es generin per les activitats que duu a 
terme l’associació, entre d’altres el Dia de la dona treballadora, Concurs de Puntaires i demés 
despeses de manteniment i subministres vinculades a l’associació, activitats realitzades o per 
realitzar durant l’any 2022. 
 
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 1374-59-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 144/2022, de data 29 de novembre de 2022. 
 

Vist l’informe d’Intervenció núm. 2059/2022, de data 30 de novembre 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 DONES 
ALBADA DEL PLA D’URGELL, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord. 
 
Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Dones Albada 

del Pla d’Urgell d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   11.3372.4800004         2.000,00 € 

 
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). 
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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 a l’Associació Dones Albada del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i 
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

ANNEX 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ DONES ALBADA DEL 
PLA D’URGELL DE MOLLERUSSA (EXERCICI 2022) 

 

A Mollerussa, desembre de 2022. 

 
REUNITS 

 
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament 

de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord 
de la Junta de Govern. 

I d'una altra part, Sra. *********** amb DNI *********, presidenta de L’ASSOCIACIÓ 
DONES ALBADA DEL PLA D’URGELL, amb el NIF *********** que te per finalitat promoure, 
recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, civil, social i esportiu, sense afany 
de lucre i en especial tota activitat que afavoreixi la promoció de la dona per aconseguir la plena 
igualtat home i dona. 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 la dona en tots els àmbits 
socials 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 que fomentin i afavoreixin la promoció de la dona, 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 a terme per l’entitat beneficiària. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social entre d’altres 
promoure, recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, civil, social i esportiu, 
sense afany de lucre i especial tota activitat que afavoreixi la promoció de la dona per aconseguir 
la plena igualtat home i dona.  

Així com la promoció de la dona en l’entorn rural i col·laborar amb totes aquelles institucions 
públiques i privades que fomentin, organitzin o desenvolupin iniciatives amb les mateixes finalitats 
que aquesta associació. 
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SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 2022, 
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 11 3372 4800004 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DONES 
ALBADA DEL PLA D’URGELL” amb una consignació per import de 2.000,00€.  
 

 

SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament de les despeses que es generin 
per les activitats que dur a terme l’associació, com ara dia de la dona treballadora, concurs de 
puntaires així com despeses de manteniment i subministres vinculades a l’associació.  

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 66 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), valorant que la repercussió per a la ciutat pot 

considerar-se, que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat. 

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 o) de l’Ordenança reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció el finançament de les 
despeses que es generin per les activitats que dur a terme l’associació, com ara dia de la dona 

treballadora, concurs de puntaires així com despeses de manteniment i subministres vinculades a 
l’associació.  

 SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  
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 I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  
 

Les actuacions objecte de subvenció seran les activitats dutes a terme per la beneficiària, entre 
d’altres, el Dia Internacional de la dona treballadora, dia Internacional per l’eliminació de la 

violència en vers les dones, Dia de la dona Rural, treballs diversos d’investigació per conèixer les 
Dones del nostre entorn i demés despeses de manteniment i subministres vinculades a l’associació, 
realitzades durant l’any 2022. 
 
II.- Previsió de costos 
 

El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 2.400,00€.  
 

TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  

 
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni aportarà a l’Associació Dones Albada 
del Pla d’Urgell 2.000,00€. 
 

El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció nominativa és 11 3372 4800004 SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIÓ DONES ALBADA DEL PLA D’URGELL. 

 
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 de Cultura 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 
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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: 

 
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat. 
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol 

circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels 
requisits exigits per a la concessió de la subvenció. 

3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, 
i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió. 

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.  
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els estats 
comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió. 

7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a 

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el 
transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de les justificacions. 
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte 
de fer-les públiques. 

11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 

la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 
 
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, en qualsevol cas, prèvia 
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte de 
la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és 
consumidor final i se’l pot deduir.  

Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades a 
partir del primer dia de l’any.  

En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model 
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la 

col·laboració de l’Ajuntament. 

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

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

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom 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.  

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

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 

l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 
des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 
la justificació sense superar els terminis màxims de tres mesos 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 
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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. A la web de l’Ajuntament i al Registre 

de subvencions i ajuts de Catalunya. 
 
QUINZENA.- Règim de protecció de dades.   

 
L’Associació Dones Albada del Pla d’Urgell, 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 per la beneficiària, 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. 
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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. 
 

DISSETENA.- Normativa d’aplicació.  
 
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança General 

reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa.  Així com la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat 
per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 

sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.  

 

En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat. 

 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA  ASSOCIACIÓ DONES ALBADA DEL PLA 

D’URGELL” 

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

  
13.4.- PRP 2022/1200 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I SAÓ DE 
PONENT – ACCIONS CULTURALS DE MOLLERUSSA, EXERCICI 2022. 
 

Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i Saó de Ponent – Accions Culturals de Mollerussa 

que té per objecte el finançament de les despeses que es generin per les activitats dutes a terme 
per l’entitat beneficiària, com ara concursos, xerrades, presentacions de llibres, espectacles, 
activitats per a la promoció de festes tradicionals, programar teatre, així com despeses de 
manteniment i subministres vinculades a l’entitat, realitzades o per realitzar durant l’anualitat 2022. 
 
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 1374-60-2022. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 142/2022, de data 29 de novembre de 2022. 

 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 2060/2022, de data 30 de novembre 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 SAÓ DE PONENT-ACCIONS 
CULTURALS, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquest acord. 
 

Segon. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i Saó de Ponen d’acord 
amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2022   11.3340.4800009         5.000,00 € 
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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 a Saó de Ponent-Accions Culturals, als efectes oportuns i donar-ne 

trasllat als serveis municipals competents.  
 

ANNEX 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ENTITAT “SAO DE PONENT-

ACCIONS CULTURALS” DE MOLLERUSSA (EXERCICI 2022) 
 

A Mollerussa, desembre de 2022. 

 
REUNITS 

 
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament 

de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura del present Conveni per acord 
de la Junta de Govern. 

I d'una altra part, Sr. *********** amb DNI *********, president de l’entitat SAO DE 
PONENT-ACCIONS CULTURALS, amb el NIF ********** que te per finalitat promoure la producció 
cultural lligada a Mollerussa. 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 culturals 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 la cultura i el teatre en tots 
els àmbits socials 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 que fomentin i afavoreixin la promoció de la cultura i el teatre, 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 a terme per l’entitat beneficiària. 

CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social entre d’altres 
promoure a través d’activitats culturals diverses com concursos, xerrades, presentacions de llibres, 
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espectacles, activitats per a la promoció de festes tradicionals, programar teatre. 

Així com la promoció de la cultura en l’entorn rural i col·laborar amb totes aquelles institucions 
públiques i privades que fomentin, organitzin o desenvolupin iniciatives amb les mateixes finalitats 
que aquesta entitat. 

SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 31 de març de 2022, 
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 11 3340 4800009 “SAO DE PONENT” amb una consignació 
per import de 5.000,00€.  
 

SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament de les despeses que es generin 
per les activitats que porti a terme l’entitat, com ara concursos, xerrades, presentacions de llibres, 
espectacles, activitats per a la promoció de festes tradicionals, programar teatre, així com despeses 

de manteniment i subministres vinculades a l’entitat.  

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 66 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), valorant que la repercussió per a la ciutat pot 
considerar-se, que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat. 

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 o) 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 que es generin per les activitats dutes a terme per l’entitat 
beneficiària, com ara concursos, xerrades, presentacions de llibres, espectacles, activitats per a la 

promoció de festes tradicionals, programar teatre, així com despeses de manteniment i 
subministres vinculades a l’entitat, realitzades o per realitzar durant l’anualitat 2022.  

 SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.  

 I.-  Actuacions objecte de la subvenció.  

 
Les actuacions objecte de subvenció seran les activitats dutes a terme per l’entitat 

beneficiària, entre d’altres concursos, xerrades, presentacions de llibres, activitats per a la promoció 

de festes tradicionals, programar teatre, així com despeses de manteniment i subministres 
vinculades a l’entitat, realitzades o per realitzar durant l’anualitat 2022.  

II.- Previsió de costos 
 

El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 5.500,00€.  
 

TERCERA.-  Quantia de la subvenció.  
 

L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni aportarà a Saó de Ponent 5.000,00€. 
 

El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció nominativa és 11 3340 4800009 SAO 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. 
 

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 de Cultura per a efectuar el seguiment i la 
coordinació de les accions comunes. 

La Comissió de seguiment estarà integrada per :  
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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’entitat o President o qui es delegui per part de l’entitat. 
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. 
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.  
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a 

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció. En el 
transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida. 

9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei 19/2014,de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l’obligació 
la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte 
de fer-les públiques. 

11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos a 
la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions. 
 
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.  
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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:  

1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar. 

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

3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà: 

- Els cost total de les activitats subvencionades. 

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

- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom 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.  

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

Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de 

l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un mes 
des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una pròrroga de 
la justificació sense superar els terminis màxims de tres mesos 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 
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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. A la web de l’Ajuntament i al Registre 

de subvencions i ajuts de Catalunya. 
 

QUINZENA.- Règim de protecció de dades.   
 
SAÓ DE PONENT – ACCIONS CULTURALS, 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 per la beneficiària, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en  
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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 SAO DE PONENT –ACCIONS CULTURALS” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.5.- PRP 2022/1201 SOL·LICITUD DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ A 
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT DE SANTA 

LLÚCIA.  
 
Es dona compte de les sol·licituds presentades pel president de la Delegació de la Cambra de 
Comerç a Mollerussa que organitzen conjuntament amb Mollerussa Comercial, en què demanen 
autorització per a la celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 10 de desembre de 2022 de les 
10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament. 

 
Simultàniament, demanen 20 carpes, 25 taules, 46 cadires, la col·laboració de la brigada per la 
col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 9 de desembre i el desmuntatge, a partir de 
les 20.30h, el dia 10 de desembre. 
 
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics competents en 
matèries extraordinàries amb data 02.12.2022 i d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, 

la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç que organitzen conjuntament amb 
Mollerussa Comercial celebració del Mercat de Santa Llúcia el dia 10 de desembre de 2022 de les 
10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament. 
 
Així mateix s’acorda facilitar-los les carpes sol·licitades, 25 taules, 46 cadires, la col·laboració de la 

brigada per la col·locació de les carpes i la instal·lació elèctrica el dia 9 de desembre però no el 
desmuntatge el dia 10 de desembre. 
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents: 
• S’establiran totes les mesures de seguretat, aforament, higiene i prevenció de Covid-19 

que estiguin en vigor en el moment de la celebració de les activitats. Actualment 
compliment Resolució  SLT/3150/2021, 21 d’octubre 

• Tenir localitzada una farmaciola. 
• La carpa ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu desplaçament en cas de vent. 
• En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa. 
• Pòlissa i rebut RC en vigor 
• No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències. 
• En cas d’emergència trucar al 112 

• Caldrà recollir i posar les cadires dins les gàbies quan s’acabi l’acte. 
 
Tercer. La present autorització queda condicionada  a la permissibilitat, tant de la utilització de 

l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per les  autoritats 
competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap  responsabilitat per l’ús 

que es faci del material facilitat. 
 
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució del 
previst en aquest acord. 
 
Sisè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals 
competents als efectes oportuns. 

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

13.6.- PRP 2022/1126 INCLUSSIÓ DE DIFERENTS VEHICLES DE LA BRIGADA DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA A LA PÒLISSA DE VEHICLES TERRESTRES: VEHICLE 

MARCA PEUGEOT PARTNER (MATRÍCULA 5381-BMP), UNA MÀQUINA ATOMITZADORA 

(MATRÍCULA E-1431-BCW), UN REMOLC AGRÍCOLA (MATRÍCULA E-8632-BCW) I UN 

TRACTOR AGRÍCOLA (MATRÍCULA L-86107-VE) A L’ACORD MARC DEL SERVEI 

D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC 

DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PRIMERA PRÒRROGA (EXP. 2019.01): VEHICLES 

TERRESTRES (LOT 2). 

EXPOSICIÓ DE FETS: 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de 

Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a 

la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la 

vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, 

fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de 

subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 

entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de 

mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 

2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la 

licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de 

responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació 

del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació. 

En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar  
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formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a 

terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 2019.01 

En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’aprova 

definitivament l’adjudicació Lot 1  pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, 

Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa 

d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa 

jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España. 

En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període 

inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà  ésser 

prorrogat per dos períodes  de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells, 

essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. 

En data 30 de gener de 2020, la Comissió executiva del CCDL, aprova definitivament la cessió a 

favor de l’ACM de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (exp. núm. 2019.01), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió del Comitè 

executiu de data 27 de gener de 2020. 

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera 

pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp. 2019.01), per un període 

addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.  

3.-  En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 

va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 

2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, 

Correduría de Seguros, SL. 

En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre 

mesos, a partir de la mateixa data de signatura.  

En data 1 d’octubre de 2020, la Comissió executiva del CCDL aprova definitivament la cessió de 

l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (exp. núm. 2018.07), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió la Comissió de 

Presidència de data 28 de setembre de 2020.  

En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la 

primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances, per un 

període addicional de 12 mesos, a comptar des del 27 de març de 2022. 

4. La Junta de Govern en sessió del dia 24/03/2022, en desplegament de les facultats delegades 

mitjançant el Decret d’alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament 

de Mollerussa a l’acord Marc del Servei d’Assessorament i Mediació d’Assegurances (Exp.2018.07) 

i a l’acord Marc del servei d’assegurances primera pròrroga (Exp.2019.01): vehicles terrestres (Lot 

2). 

5. L’Ajuntament de Mollerussa, necessita incorporar a la pòlissa de vehicles terrestres de la qual 

disposa els següents: - Peugeot Partner de la Brigada Municipal, amb matrícula 5381-BMP. - 

Màquina atomitzadora, amb matrícula E-1431- BCW. - Tractor agrícola amb matrícula L-86107-

VE. -Remolc agrícola amb matrícula E-8632-BCW.  
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6. Atès que la contractació d’aquest servei és de tramitació anticipada, i de conformitat amb 

l'article 117.2 i la Disposició addicional tercera, apartat segon de la LCSP, atès que l'execució del 

contracte resta condicionada a l'existència de crèdit adient i suficient per finançar les obligacions 

derivades del contracte, no s’ha emès existència de crèdit. 

7. En data 30/11/2022, es va emetre informe favorable núm. 2058/2022 de l’òrgan interventor. 

FONAMENTS DE DRET.- 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les 

adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de 

contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 

del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats 

per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat. 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 

Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret d’alcaldia RES 

2019/358, de 21 de juny, adopti el següent acord:  

Primer.- APROVAR, dins el Marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.07) i de l’Acord marc del servei 

d’assegurances primera pròrroga (Exp. 2019.01): vehicles terrestres (Lot 2), CONTRACTAR, a favor 

de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, la pòlissa d’assegurança del vehicle marca 

Peugeot Partner de la Brigada Municipal, amb matrícula 5381-BMP, per un import de 

81,21 euros, una màquina atomitzadora, amb matrícula E-1431- BCW, per un import de 

27,05 euros, un tractor agrícola amb matrícula L-86107-VE, per un import de 27,05 euros 

i un remolc agrícola amb matrícula E-8632-BCW, per un import de 43,77 euros, amb 

vigència des del 02/01/2023 al 01/04/2023.  

Segon.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de 179,08 € que s'imputarà 

a càrrec de l’aplicació pressupostària de l’exercici 2023, en concepte de Primes d’assegurances – 

Brigada. 

Tercer.- COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de 

l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la 

Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de 

tramitació anticipada. 
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Quart.– NOTIFICAR aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al mediador 

Ferrer & Ojeda (dmarin@ferrerojeda.com), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

Cinquè.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament dels 

acords adoptats 

13.7.- PRP2022/1176 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE CONTROL DE L'ACCÉS PÚBLIC A INTERNET QUE S’UTILITZA A LA 
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA (ORDINADORS D’ACCÉS LLIURE A 

INTERNET I WIFI). 

Antecedents: 

1.Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mollerussa, adoptat en data 3 de 

novembre de 2022, es van aprovat els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques així com l’expedient administratiu per a la contractació, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat per raons tècniques (proveïdor únic), del servei de 

manteniment de control de l’accés públic a internet que s’utilitza a la biblioteca comarcal 

Jaume Vila de Mollerussa (ordinadors d’accés lliure a internet i wifi), per un període de 

quatre anys i un pressupost base de licitació per import de 1.471,36 euros (IVA inclòs), a raó de 

1.216,00€ valor base del contracte i 255,36 euros l’import de l’IVA (21%) al tipus vigent.  

 

 Import total 

Pressupost base de licitació (sense IVA anual) 

 

1.216,00€ 

21% IVA    255,36€ 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 1.471,36 € 

 

2. En data 07/11/2022, es va publicar el procediment negociat al Perfil del Contractant de 

l’Ajuntament de Mollerussa, atès que el sistema de presentació d’ofertes previst al plec de clàusules 

administratives particulars és mitjançant presentació telemàtica. 

3. Finalitzat el termini de presentació de les ofertes, és va presentar la següent empresa en format 

electrònic: 

EMPRESA Import 
anual sense 

IVA 

IVA 21% Total anual 
 IVA inclòs 

APLICACIONES MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L 
 

1.216,00€    255,36€ 1.471,36 € 

 

4. L’oferta presentada va ser trasllada a l’àrea de atenció ciutadana, per tal de que els serveis 

tècnics procedissin a iniciar el procediment de negociació amb l’empresa, avaluar l’oferta i realitzar 

la proposta d’adjudicació del contracte.  

5. En data 23 de novembre de 2022, la tècnica de la biblioteca comarcal Jaume Vila de Mollerussa, 

va emetre informe en el que es manifesta que una vegada negociats els termes del contracte (preu 

i compliment dels requisits tècnics sol·licitats en el plec de prescripcions tècniques) el resultat de 

la negociació és el següent: 

mailto:dmarin@ferrerojeda.com


            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

EMPRESA Import 
anual sense 

IVA 

IVA 21% Total anual 
 IVA inclòs 

APLICACIONES MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L 
 

1.216,00€    255,36€ 1.471,36 € 

6. A l’esmentat informe la cap de la biblioteca proposa l’adjudicació del contracte administratiu del 

servei de manteniment de control de l’accés públic a internet que s’utilitza a la biblioteca 

comarcal Jaume Vila de Mollerussa (ordinadors d’accés lliure a internet i wifi), per un 

període de quatre anys i un pressupost base de licitació per import de 1.471,36 euros (IVA inclòs), 

a raó de 1.216,00€ valor base del contracte i 255,36 euros l’import de l’IVA (21%) al tipus vigent. 

 

7. En data 23 de novembre de 2022 és van requerir als candidats, per tal que en el termini màxim 

de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en que haguessin rebut el requeriment, 

presentessin la següent documentació:  

Atès que l’empresa consta inscrita al REELI només caldrà l’acreditació de la constitució de la 

garantia definitiva per un import total de 243,20€ corresponent al 5% de l’import d’adjudicació 

(IVA exclòs). La constitució de la fiança s’ha dut a terme en data 28/11/2022 mitjançant entrada: 

ENTRA-2022-16091.  

8. En la data 30/11/2022 s’ha emès l’informe favorable núm. 2057/2022 de l’òrgan interventor.  

Fonaments de dret: 

L’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 

LCSP), estableix que la mesa de contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació 

classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades per a posteriorment elevar la 

corresponent proposta a l’òrgan de contractació, en el  cas de que la classificació la realitzi la mesa 

de contractació. 

 

L’apartat 2n de l’esmentat article diu que una vegada acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan 

de contractació, els serveis corresponents requeriran al licitador que hagi obtingut la millor oferta 

per tal que presenti la documentació justificativa que no s’hagués presentat amb anterioritat i, si 

és el cas, d’haver constituït la garantia definitiva. 

 

A la vista dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, proposo que la 
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia 
RES2019/359, de 21 de Juny, adopti el següent acord: 

Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el servei de manteniment de control de l’accés 

públic a internet que s’utilitza a la biblioteca comarcal Jaume Vila de Mollerussa (ordinadors d’accés 

lliure a internet i wifi), a favor de: APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L  

1. Preu del contracte: 1.471,36€ euros/anual IVA inclòs.  

2. Durada: 4 anys. 

3. Pròrroga: No.  

4. Desglossament del preu en les diferents anualitats pressupostàries: 

 

 

 

 

 

Anualitat 2023: 01.01.2023-31.12.2023 1.471,36€ 

Anualitat 2024: 01.01.2024-31.12.2024 1.471,36€ 

Anualitat 2025: 01.01.2025-31.12.2025 1.471,36€ 

Anualitat 2026:01.01.2026-31.12.2026 1.471,36€ 
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Segon.- COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades de 

l’execució del contracte en l’exercici pressupostari 2023, de conformitat amb l'article 117.2 i la 

Disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP, atès que es tracta d’una contractació de 

tramitació anticipada.  

 

D’acord amb els termes previstos a l’art. 174.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’autorització o realització de les 

despeses de caràcter plurianual es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos 

 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària, mitjançant notificació electrònica, i 

publicar-ho al Perfil de contractant de l’Ajuntament dins del termini de 15 dies.  

 

Quart. FORMALITZAR el contracte es farà mitjançant document administratiu dins el termini de 15 

dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents 

administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil 

del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la 

LCSP”. 

 

Sisè.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui possible per desenvolupar els 

presents acords.  

 
13.8.- PRP 2022/1196 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL SERVEI 

DE GESTIÓ DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE L’ACTIVITAT 
“AVENTURA DE NADAL” 2022-2023.  
 
Antecedents: 

 
I. Per mitjà de l’acord de la Junta de Govern local de data 3/11/2022, es va aprovar l’expedient de 
contractació del SERVEI DE GESTIÓ DE LES ATRACCIONS MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE 
L’ACTIVITAT “AVENTURA DE NADAL” 2022-2023 -EXP. 1403-419-2022-, mitjançant el procediment 
obert simplificat abreujat i la tramitació administrativa ordinària.  
 
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va 

anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 10 dies hàbils perquè 
els licitadors presentessin les seves propostes.  
 
III. Durant el termini establert per a la presentació d’ofertes, el qual va finalitzar el dia 18/11/2022, 
es van presentar les següents propostes segons consta al justificant de l’eina de Presentació 
Telemàtica: 

 

Empresa               Registre d’entrada     Data d’entrada     Hora d’entrada__ 
F.D., G.               2022-15256             10/11/2022           13:03:00 
OKTITANS, SL                          2022-15627             17/11/2022           16:33:00  
 
IV. En la data 25/11/2022, es va emetre l’informe de valoració les ofertes econòmiques el resultat 
de la qual en surt la següent classificació per ordre de puntuació decreixent, d’acord amb allò 

establert a l’art. 159.2 de la LCSP: 
 
 PUNTUACIÓ TOTAL ORDRE 
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F.D., G. 0,00 2 

OKTITANTS, SL 20,00 1 

 
V. Vista la documentació acreditativa dels requisits previs per contractar presentada per l’empresa 
licitadora OKTITANTS, SL, es constata pels serveis municipals competents que les prestacions 
objecte del contracte no es troben compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat de la 
mateixa, conforme requereix l’art. 66.1 de la LCSP. Així mateix, es constata que no es troba donada 

d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques a l’epígraf que correspon a l’objecte del contracte, 
tal i com requereix l’art. 13.1.a) del RGLCAP. 
 
VI. El licitador F.D., G., va presentar la documentació acreditativa dels requisits previs per 
contractar simultàniament a la presentació de l’oferta, i la mateixa ha estat qualificada en sentit 

favorable per part dels serveis municipals competents. 

 
VII. En la data 01/12/2022 ha estat emès l’informe favorable de l’òrgan interventor municipal. 
Núm. 2082/2022. 
 
Fonaments de dret: 
 
Primer. La clàusula 30.3 del PCAP estableix que “es consideraran inesmenables els defectes 

consistents en la maca dels requisits exigits”. (...) Procedirà la no admissió i l’exclusió del 
procediment de licitació d’aquells licitadors quines propostes presentin defectes no esmenables 
(...)” 
Segon. L’article 159.2 de la LCSP, estableix que un cop presentada la documentació requerida, 
l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins del termini no superior a 5 dies naturals 
a favor del licitador proposat com a adjudicatari. 
 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, informo favorablement l’expedient tramitat i 
proposo que per part de l’òrgan competent, es resolgui el següent previ, informe de l’òrgan 
interventor municipal, el següent: 

 
Primer. QUALIFICAR de no esmenable el defecte consistent en la maca dels requisits previs per 
contractar amb l’administració en els termes establerts en l’antecedent V d’aquest informe i, en 

conseqüència, excloure del procediment a l’empresa licitadora OKTITANS, SL conforme disposa 
la clàusula 30.3 del PCAP. 
 

Segon. ADJUDICAR el contracte que té per objecte el SERVEI DE GESTIÓ DE LES ATRACCIONS 

MECÀNIQUES I INFLABLES DINS DE L’ACTIVITAT “AVENTURA DE NADAL” 2022-2023, a 
favor de l’empresa licitadora F.D., G., en els termes següents: 
▪ Oferta econòmica: 27.999,4 €/anual (IVA inclòs) 
▪ Termini: 1 any susceptible de pròrroga per 1 any més fins una durada del contracte màxima 

de 2 anys. 
La despesa per a l’anualitat 2022 queda establerta en el següent import: 
 

Anualitat 2022: 26/12/2022-31/12/2022: 16.799,67 euros 

 
L’autorització o realització de la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte i la 

seva pròrroga, si escau, quedarà subordinada al crèdit que per a cada exercici, autoritzin els 
respectius pressupostos municipals, en els termes següents: 
 

 

 
 
 
 

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que han 
participat en el procediment de contractació, mitjançant notificació electrònica, i publicar-ho al Perfil 

Anualitat 2023: 01/01/23 - 04/01/2023 11.199,78 euros 

Anualitat 2023: 26/12/23 - 31/12/2023 16.799,67 euros 

Anualitat 2024: 01/01/24 - 04/01/2024 11.199,78 euros 



            
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

               (LLEIDA) 
                           ______ 

 

 

de contractant de l’Ajuntament dins del termini de quinze dies, indicant el termini en què s’haurà 
de procedir a la formalització del contracte que tindrà lloc per mitjà de la signatura d’acceptació 
per part del contractista de la resolució d’adjudicació del contracte, conforme disposa l’art. 159.6.g) 
de la LCSP. 

Quart. PUBLICAR la formalització del contracte juntament amb els corresponents documents 
administratius, en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament, al Perfil 
del contractant de l’òrgan de contractació, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la 
LCSP”. 
 
13.9.- PRP 2022/1202 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 86.249,14 € Atès que 
totes les factures han estat validades pel regidor i tècnic de l’àrea corresponent. 
  

Vistos els informes d’intervenció:  
 

INF. 2076 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/734 EXP.  1657-990-2022 132,57 €  

INF. 2069 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/799 EXP.  1657-1064-2022 584,43 €  

INF. 2070 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/799 EXP.  1657-1064-2022 774,47 €  

INF. 2071 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/799 EXP.  1657-1064-2022 5.141,82 €  

INF. 2081 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/802 EXP.  1657-1067-2022 3.135,12 €  

INF. 2073 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/809 EXP.  1657-1077-2022 8.422,41 €  

INF. 2061 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/816 EXP.  1657-1085-2022 937,75 €  

INF. 2075 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/820 EXP.  1657-1089-2022 255,75 €  

INF. 2067 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/821 EXP.  1657-1090-2022 767,27 €  

INF. 2079 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/828 EXP.  1657-1098-2022 340,40 €  

INF. 2077 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/831 EXP.  1657-1101-2022 40,94 €  

INF. 2064 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/835 EXP.  1657-1112-2022 122,00 €  

INF. 2065 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/835 EXP.  1657-1112-2022 1.050,00 €  

INF. 2062 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/836 EXP.  1657-1113-2022 601,00 €  

INF. 2063 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/836 EXP.  1657-1113-2022 284,89 €  

INF. 2066 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/837 EXP.  1657-1115-2022 423,50 €  

INF. 2074 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/838 EXP.  1657-1117-2022 13.428,34 €  

INF. 2072 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/845 EXP.  1657-1127-2022 4.284,67 €  

INF. 2078 DATA 30/11/2022 RELACIÓ F/2022/861 EXP.  1657-1144-2022 870,74 €  

INF. 2083 DATA 01/12/2022 RELACIÓ F/2022/867 EXP.  1657-1157-2022 40.297,48 €  

INF. 2084 DATA 01/12/2022 RELACIÓ F/2022/842 EXP.  1657-1122-2022 945,00 €  

INF. 2085 DATA 01/12/2022 RELACIÓ F/2022/762 EXP.  1657-1023-2022 115,92 €  

INF. 2003 DATA 01/12/2022 RELACIÓ F/2022/653 EXP.  1657-890-2022 1.717,37 €  

INF. 2086 DATA 01/12/2022 RELACIÓ F/2022/653 EXP.  1657-890-2022 1.575,30 €  

 
Es  proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer l’obligació per aprovar un import total de  81.249,14 euros de les relacions 
de factures següents: 
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F/2022/653   1.717,37 €  

F/2022/653   1.575,30 €  

F/2022/734   132,57 €  

F/2022/762   115,92 €  

F/2022/799   584,43 €  

F/2022/799   774,47 €  

F/2022/799   5.141,82 €  

F/2022/802   3.135,12 €  

F/2022/809   8.422,41 €  

F/2022/816   937,75 €  

F/2022/820   255,75 €  

F/2022/821   767,27 €  

F/2022/828   340,40 €  

F/2022/831   40,94 €  

F/2022/835   122,00 €  

F/2022/835   1.050,00 €  

F/2022/836   601,00 €  

F/2022/836   284,89 €  

F/2022/837   423,50 €  

F/2022/838   13.428,34 €  

F/2022/842   945,00 €  

F/2022/845   4.284,67 €  

F/2022/861   870,74 €  

F/2022/867   40.297,48 €  

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

I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. Alcalde 
acctal. 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. 

 
 


