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ACTA 2021/09 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia 2 de setembre de dos mil vint-i-un. Essent les tretze hores i 
trenta minuts, des del servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i 
extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona 
Aixalà (Grup JxCAT-JUNTS), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 

Sr.  Pere Garrofé Cirés  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sra.  Anna Maria Carné Baiget (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Rosalia Carnicé Farré  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Dolors Bargalló Vidal  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Ramon Teixidó Peraire  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Bernat Díaz Faya  (Grup JxCAT-JUNTS) 

Sr.  Joan Ramon Domingo Coll (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sra.  Raquel Pueyo Barberà  (Grup JxCAT-JUNTS) 
Sr.  Engelbert Montalà Pla  (Grup ERC) 
Sra. Letícia Carné Montañés  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Manuel Solé Felip  (Grup ERC) 
Sra.  Rosa Maria Florensa Ges (Grup ERC) 
Sr.  Narcís Romà Monfà  (Grup ERC) 

Sr.  Joel Bastons Vilaltella  (Grup PSC-CP) 
Sr.  Joan Simeón Morera  (Grup PP) 
 
Excusa l’assistència el Sr. Alonso Soria Cano (Grup PSC-CP). 
 

Actua de Secretari acctal., el Sr. Jesús Luño Garcia. 
 

Assisteix a la sessió l’Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros. 
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01.- PRP 2021/709 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MOLLERUSSA I LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) PER 
A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT LOCAL I DE BASE MITJANÇANT LA RETRANSMISSIÓ 
DIGITAL DE LES COMPETICIONS.  
 
La Sra. Rosalia Carnicé Farré dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social extraordinària en la 

sessió celebrada el dia 31 d’agost de 2021, amb el contingut següent: 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC) per a la promoció de l’esport local i de base mitjançant la 
retransmissió digital de les competicions.  
 
L’objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la UFEC és el de contribuir a 

la promoció de l’esport local i de base mitjanant l’impuls, desenvolupament i implementació del 
projecte de digitalització de l’esport català a la ciutat de Mollerussa. 
 
Vist la memòria justificativa de l’Àrea d’Esports inclòs en l’Expedient 1374-29-2021. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm.15/2021, de data 9 de juliol de 2021. 
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Vist l’informe d’Intervenció núm. 519/2021, de data 30 d’agost de 2021. 

 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, es proposta al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per a la promoció de l’esport local i de base 
mitjançant la retransmissió digital de les competicions.  

Segon. Aprovar el compromís de despesa plurianual de l’Ajuntament de Mollerussa i Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2021   12.3420.4800032         5.500,00 € 
2022   -------------------         5.500,00 € 
 
Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord.  
 

Quart. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de 
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 
 
Cinquè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició 
Addicional 9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal 

de Transparència de l'Ajuntament i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 

Sisè. Notificar el present acord a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), als 
efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.  
 

ANNEX 
 
“A l’Ajuntament de Mollerussa, setembre de 2021. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT LOCAL I DE BASE MITJANÇANT 

LA RETRANSMISSIÓ DIGITAL DE LES COMPETICIONS.  
 
REUNITS 
 
D’una banda,  
 
D’una part, el Sr. **********, Alcalde president de l’Ajuntament de Mollerussa amb DNI *********, 
actuant en la seva representació en virtut de les facultats que li són conferides per l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i facultat expressament per aquest acte per acord de Ple de data 2 de setembre de 2021 
D’altra banda,  
 
La Sra. **********, amb DNI ********* presidenta de la Fundació de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, amb domicili social a Rambla Catalunya, 81 de Barcelona (08008), i amb N.I.F. ********* (la 
«UFEC»), tal i com així consta i s’acredita a través de l’acord de Consell Directiu de la mateixa UFEC de 15 
de març de 2021, per disposició de l’article 22 dels estatuts socials de la Fundació i que s’acompanya en el 
present per a la seva signatura.  
 
Ambdues parts, tal com intervenen, es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a subscriure el 
present document i 
 

MANIFESTEN 
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Primer.- Que la Fundació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), d’acord amb els seus 
estatuts, es una entitat privada sense ànim de lucre i que te per finalitats, entre d’altres proposar accions 
per la millora de l'esport català, la captació de recursos econòmics per l'esport i els esportistes catalans, 
assessorar i donar suport a les entitats esportives de Catalunya, Investigar, col·laborar amb entitats socials i 
administracions per actuar conjuntament en la posada en pràctica de projectes d’impacte social tant en el 
nostre territori com en altres països i fomentar, desenvolupar i practicar de forma continuada l’activitat física 
i esportiva 
 
Segon.- Que la UFEC, junt amb les federacions esportives de Catalunya, està desenvolupant el projecte 
de digitalització de l’esport català mitjançant la instal·lació de càmeres d’intel·ligència artificial a 
diferents instal·lacions esportives de Catalunya junt amb el desenvolupament de la plataforma OTT, amb 

la finalitat de retransmetre i publicitar les competicions, els esdeveniments esportius i els partits de les 
Federacions esportives de Catalunya a través de plataforma OTT, Smart TV, dispositius mòbils i tablets. 
 
La descripció del projecte s’adjunta com Annex 1.  
 
Tercer.- Que el projecte de digitalització està planificat per desenvolupar-lo en quatre fases temporals, 
iniciant-se la primera a setembre de 2021 amb la implementació de 100 dispositius a tot Catalunya com 
a prova pilot del projecte i arribar gradualment fins assolir els 1.300 a la quarta fase en tot el territori 
català.   
 
Quart.- Que l’Ajuntament coneix el projecte de digitalització descrit i havent treballat conjuntament amb 
la UFEC per adequar-lo a la ciutat, està interessada en liderar i implementar el projecte dins l’àmbit 
municipal junt amb la UFEC i les Federacions Esportives de Catalunya.  
 
Cinquè.- Que essent d’interès comú la promoció de l’esport local i la seva difusió pels mitjans descrits, 
manifesten la seva voluntat de formalitzar aquest Conveni, de conformitat amb els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la UFEC, el de contribuir a la promoció 
de l’esport local i de base mitjanant l’impuls, desenvolupament i implementació del projecte de 
digitalització de l’esport català a la ciutat de Mollerussa. 
 
Per mitjà del present les Parts intervinents acorden impulsar el projecte a la ciutat de Mollerussa mitjançant 
la instal·lació de dispositius d’intel·ligència artificial Pixellot S2 (d’ara endavant també referit com a material 
de gravació) a diferents instal·lacions esportives de la ciutat per tal que les competicions federades, els 
esdeveniments esportius i els partits de les Federacions esportives de Catalunya siguin reproduïts a la 
plataforma OTT ESPORT+.TV titularitat de la UFEC.  
 
Segon.- Instal·lacions esportives 
 
Les parts firmants del present conveni, amb l’acord dels clubs i les federacions implicades, convenien 
instal·lar en una primera fase pilot del projecte de digitalització, un total de quatre (4) dispositius 
d’intel·ligència artificial Pixellot S2, propietat i titularitat de la UFEC, en el transcurs dels anys 2021 i 2022 , a 
les següents instal·lacions esportives: 
 

Instal·lació Modalitats esportives 

1.   Pavelló 19 de març 
 Bàsquet, rítmica, tennis taula, patinatge, futbol 

sala. 

2.   Pavelló 11 de setembre 
 Hoquei, Bàsquet, rítmica, tennis taula, patinatge, 

futbol sala. 

3.   Camp d’esport municipal  Futbol 

4.   Parc de la Serra Atletisme, Hípica, Autocros.  

 
Tercer.- Valor econòmic 
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La implementació del projecte de digitalització a la ciutat de Mollerussa té un valor total de cent-quinze mil 
cent-seixanta euros (115.060 €); dels quals en inversió de vint-i-tres mil euros (23.000 €)  i en 
manteniment de  vint-i-tres mil quaranta euros (23.040 €) anuals del projecte a la mateixa ciutat. Un valor 
econòmic assumit per la UFEC com a titular i impulsora del projecte.   
 
Quart.- Obligacions de les parts 
 
L’Ajuntament es compromet a: 
 

a) Una aportació econòmica destinada a manteniment, única i total per valor d’onze mil cinc-cents 
euros (11.000,00 €), repartides en dos exercicis pressupostaris: 

 

o Primera aportació econòmica per valor de cinc mil cinc-cents euros (5.500 €) abans d’1 de 
setembre de 2021. 

 
o Segona aportació econòmica per valor de cinc mil cinc-cents euros (5.500 €) abans d’1 de 

setembre de 2022. 
 

Aquesta aportació es troba finançada al Pressupost de 2021 a l’aplicació 12.3420.4800032 i per 
tractar-se d’una aportació plurianual, el Ple de l’Ajuntament es compromet a dotar de consignació 
l’aportació de 2022. 

 
b) Informar a la companyia asseguradora contractada per a cadascuna de les instal·lacions esportives, 

l’existència de les càmeres a la instal·lació i obtenir així la cobertura de responsabilitat civil 
corresponent. De no tenir contractada assegurança, es compromet a contractar amb una 
asseguradora de reconeguda solvència i amb unes sumes assegurades que cobreixin la totalitat de 
danys, riscos i qualsevol incidència que pogués afectar als dispositius.  

 
c) Guardar, conservar, i tenir cura del dels Dispositius instal·lats a les Instal·lacions mentre 

perduri el dipòsit dels mateixos.  
 

d) Avisar a la UFEC o al tercer designat per la UFEC sobre qualsevol incidència amb el Material de 
Gravació; 

 
La UFEC es compromet a: 

 
a) Adquirir, instal·lar i realitzar el manteniment de les 4 càmeres de tipologia Pixellot S2 a les 

instal·lacions descrites a la clàusula segona del present CONVENI, en el termini establert. 
 

b) Desenvolupar les tasques de manteniment del software pel seu correcte funcionament i enllaç 
al canal OTT de l’Esport Català. 

 
c) Garantir el bon funcionament dels dispoitius instal·lats, sempre en el marc del projecte de 

digitalització descrit per facilitar que l’activitat competitiva desenvolupada a les instal·lacions 
esportives descrites en el present puguin visualitzar-se a l’OTT de l’Esport Català.  

 
d) Retirar el Material de Gravació de les instal·lacions esportives, sempre que concorrin els 

requisits acordats. 
 

e) Fer viable el projecte descrit, tant econòmicament com tècnicament. 
 
Cinquè.- Usos i manteniment dels dispositius 
 
5.1. El Material de Gravació es mantindrà a les instal·lacions esportives municipals descrites,  durant 
tota la vida útil d’aquest, llevat que es resolgui el present conveni. Només es podrà traslladar o moure el 
Material de Gravació amb el previ consentiment per escrit de la UFEC. 
 

5.2. L’Ajuntament haurà de garantir el deure de conservació dels dispositius, com a titular de les 
instal·lacions esportives, per la qual cosa serà responsable de l’adequada protecció del Material de 
Gravació, així com de la seva vigilància i salvaguarda. Així mateix, en serà responsable de qualsevol 
desperfecte, robatori o pèrdua que pugui patir.  
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5.3. Els costos derivats del manteniment del Material de Gravació a  les instal·lacions seran a càrrec de 
la UFEC. En aquest sentit, l’Ajuntament permetrà l’entrada de la UFEC o dels tercers a qui aquest designi 
a les Instal·lacions per dur a terme les tasques de manteniment i conservació que siguin necessàries. 
 
5.4. Ningú podrà accedir ni manipular els dispositius de Gravació sense l’autorització per escrit de la 
UFEC, que serà la responsable de designar els termes i les persones autoritzades per a l’ús del Material 
de Gravació i per a l’accés en el seu cas, a l’enregistrament d’aquest. 
 
Sisè.- Comissió de seguiment: 
6.1. El projecte es desenvoluparà en quatre fases, per aquest motiu i amb la voluntat de implementar 
amb èxit el projecte de digitalització a la ciutat, ambdues parts convenen constituir una comissió de 
seguiment que impulsi i avaluï els objectius marcats en el present conveni, així com resolgui incidències 

vinculades al projecte.  
 
6.2. La Comissió  de seguiment estarà integrada pels següents membres següents: 
 

- Dos persones en representació  de l’Ajuntament de Mollerussa   
 

- Dos persones en representació de la UFEC. 
 
Seran funcions de la Comissió de Seguiment: 
 

- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni   
 

- Resoldre  els problemes d’interpretació i acompliment que puguin plantejar-se respecte del 
conveni. 

 
- Es reunirà com a mínim una  vegada a l’any. I sempre que ho sol·liciti una de les dues parts.  

 
Setè.-  Vigència i extinció 
 
Aquest CONVENI entra en vigor el dia de la seva signatura i estendrà els seus efectes durant quatre anys 
(4). 
 
Vuitè.- Extinció  
 
Aquest conveni es podrà extingir en els següents supòsits: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
 
b) L'acord unànime de tots els signants. 
 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi en un termini de 15 dies amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. 
Aquest requeriment s'ha de comunicar a la Comissió de seguiment, del conveni i a l’altra part signant. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir 
notificarà la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni 
per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 
 
Novè.-Transparència 

 
En compliment a l’establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, el present conveni serà publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica 
i al portal de Transparència. 
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s’haurà d’informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9ª de la Llei 
19/2014 de Transparència catalana) 
 
Desè.- Confidencialitat 
 
10.1  Les Parts s’obliguen a tractar com a confidencial, a no difondre ni emprar en benefici propi o aliè, 
directament o indirectament, i a protegir contra qualsevol mena de revelació no autoritzada la 
informació comercial i/o industrial prevista en aquest CONVENI i intercanviada entre les Parts a l’empara 
del mateix (la «Informació Confidencial»). 
 
10.2. L’obligació de confidencialitat serà aplicable durant tota la vigència del CONVENI i durant un 
període indefinit des de la finalització del mateix per qualsevol causa fins que aquesta Informació 

Confidencial esdevingui pública. 
 
10.3. No obstant l’anterior, les Parts podran divulgar qualsevol tipus d’Informació Confidencial, sense 
incórrer  
per això en eventual responsabilitat per incompliment de les obligacions de confidencialitat establertes 
en la present clàusula, sempre que es tracti d’informació que hagi deixat de tenir tal caràcter 
confidencial per haver accedit al domini públic, o bé si les Parts han estat requerides a comunicar tal 
informació per una autoritat pública i/o judicial, o en compliment d’una obligació legal, estant obligades 
les Parts, en qualsevol cas, a comunicar aquesta circumstància a l’altra Part a la major brevetat. 
 
Onzè.- Protecció de dades personals 
 
11.1. Les Parts es comprometen a complir quantes obligacions els siguin exigibles de conformitat amb la 
normativa de protecció de dades personals i les altres disposicions vigents sobre la matèria. 
 
11.2. Cadascuna de les Parts s’obliga a mantenir indemne a l’altra Part enfront de qualsevol mena de 
mal o perjudici, despesa i/o sanció i, en particular, en el cas d’incoació de qualsevol mena d’expedient 
per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que poguessin derivar-se a l’altra a conseqüència de 
l’incompliment o inobservança per una de les parts de les obligacions contemplades en la normativa de 
protecció de dades personals en relació amb aquest CONVENI. 
 
11.3. En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitats a la UFEC a l’empara de l’CONVENI seran 
incorporats als registres de dades de caràcter personal titularitat de la UFEC. A aquest efecte, la UFEC és 
el responsable de tals dades. 
 
Dotzè.- Legislació aplicable 
 
12.1. El conveni té caràcter administratiu i es regirà per la legislació següent:  
 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57).  
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 47-53).  
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les  
Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311).  
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (arts. 108 a 112).  
 
Tretzè.- Jurisdicció. 
 
13.1. En el cas que es produeixi qualsevol classe de discrepància o diferència entre les Parts en relació 
amb l’existència o el contingut del present conveni, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre 
tal discrepància o diferència dins del termini màxim d’un mes a comptar des de la data en què qualsevol 
d’elles notifiqui a l’altra el sorgiment de la discrepància. 
 
13.2. Per al supòsit que la discrepància o diferència no es resolgués dins del termini màxim assenyalat, 
les parts, , sotmeten expressament a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida la 

resolució de qualsevol controvèrsia o reclamació que puguin sorgir pel que fa a la interpretació o 
execució del conveni, fins i tot aquelles referides a obligacions no contractuals que sorgeixin de la 
mateixa o estiguin relacionades amb ell. 
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I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat,  a un sol efecte, al lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament             Per la UFEC ” 

 

 

Seguidament la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte, produint-se les 
següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=22.0&en
dsAt=349.0 
 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 

 
02.- PRP 2021/710 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ 
“PAISATGES DE PONENT” 
 
La Sra. Rosalia Carnicé Farré dona compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 

favorablement per la Comissió Informativa Règim Intern i Acció Social extraordinària en la 

sessió celebrada el dia 31 d’agost de 2021, amb el contingut següent: 

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Diputació de Lleida per 
a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”. 
 

L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al 
finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Règim Intern, Igualtat, Atenció Ciutadana i Turisme inclòs en 

l’Expedient 1374-28-2021. 
 
Amb els informes corresponents. 

 
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat 
conveni, es proposta al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Diputació 

de Lleida per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”. 

Segon. Aprovar el compromís de despesa plurianual de l’Ajuntament de Mollerussa i la 

Diputació de Lleida d’acord amb el següent detall: 

Exercici   Aplicació pressupostària    Previsió despesa anual 

2021   14.4321.4610001          1.867,98 € 
2022   -------------------         3.434,27 € 
 
Tercer. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui 
menester, per al desplegament d’aquest acord.  
 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=22.0&endsAt=349.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=22.0&endsAt=349.0
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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 publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Sisè. Notificar el present acord a La Diputació de Lleida, als efectes oportuns i donar-ne 

trasllat als serveis municipals competents.  

 
ANNEX 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT” 

 
 
D’una part,  el Sr. **********, president de la Diputació de Lleida per nomenament de data 12 de Juliol 
de 2019, en endavant DIPUTACIÓ, amb domicili al carrer Carme, 26, de Lleida i amb NIF núm. 
*********, en nom i representació de la mateixa, de conformitat amb l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 90.3 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, i amb 
l’assistència  del secretari general de la Corporació, Sr. **********.  
 
I d’altra, ********** alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en endavant l’AJUNTAMENT, amb NIF 
********, de conformitat amb l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim locals de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present conveni, 
i 
 
EXPOSEN 
 
Primer Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat l’operació  “PAISATGES 
DE PONENT”, amb l’objectiu d’accedir a la selecció d’operacions susceptibles de cofinançament FEDER. 
 
Aquesta operació té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de la 
posada en valor del seu patrimoni cultural i natural. 
 
El cost total del projecte és de 4.771.708,95 €, IVA inclòs, distribuït en els conceptes següents: 
 

a) Despeses territorialitzables: 4.351.440,15 € 
b) Despeses no territorialitzables: 420.268,80 € 

 
Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de les entitats 
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es va 
aprovar l’operació “PAISATGES DE PONENT”, amb una despesa elegible final de 3.968.620,33 € i un 
cofinançament FEDER d’ 1.984.310,16 €. La despesa no elegible del projecte és de 803.088,62 € 
 

Segon.- L’Ajuntament, per decret d’Alcaldia va prendre coneixement de l’operació “PAISATGES DE 
PONENT”, i va autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, en cas de consolidar el finançament de l’actuació, dugui 
a terme la referida actuació, acreditant la disponibilitat dels terrenys i/o edificis, tots ells de titularitat 
municipal. L’ajuntament es va comprometre a participar en el finançament del 25% del cost de les 
actuacions incloses en l’operació “PAISATGES DE PONENT” a desenvolupar en el terme municipal.  
 
Tercer.- Per atendre el finançament de l’actuació “PAISATGES DE PONENT” a càrrec de l’Ajuntament, 
cal prendre en consideració que el cost general del projecte inclou les despeses territorialitzables 
(inversions realitzades a cada municipi) més les despeses no territorialitzables (personal, comunicació, 
difusió , desenvolupament del sector turístic i despeses indirectes) + IVA 
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L’ajuntament assumirà el 25% del cost de les despeses territorialitzables realitzades en el seu municipi 
més la part proporcional de les despeses  no territorialitzables en funció de la despesa territorialitzada 
realitzada. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contribuir al desenvolupament de l’operació “PAISATGES DE PONENT” i per 
això convenen i pacten en llurs respectius drets i representacions el present conveni de col·laboració que 
és regirà per les següents   CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament per al finançament de 
l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar operacions de les 

entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6. 
 
SEGONA.- Contingut de l’actuació 
 
L’operació “PAISATGES DE PONENT” consistirà en l’execució de les actuacions aprovades per la Junta de 
Govern de la Diputació de Lleida en la sessió 38/2018, de  3 de desembre, que té com a objectiu 
consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni 
cultural i natural. 
 
Les actuacions a realitzar en el terme de  estan detallades en el projecte bàsic de l’operació que 
ambdues parts declaren conèixer. 
 
TERCERA.- Pressupost i finançament de l’actuació 
 
El pressupost de les actuacions a realitzar en el terme municipal de Mollerussa és de 21.208,99 €, amb 
el següent desglossament: 
 

- Despeses territorialitzables: 19.341,00 € (0,44% del total de les despeses 
territorialitzables de l’operació) 

- Despeses no territorialitzables: 1.867,98 € (quantitat resultant d’aplicar el 0,44% del 
total de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest 
conveni) 

 
L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT” la 
quantitat de 5.302,25€ que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el  terme 
municipal. 
 
D’acord amb els criteris d’elegibilitat dels projectes FEDER, es considera que la quantitat de  5.302,25 € 
va destinada a finançar tant la despesa elegible com no elegible del projecte. 
 
Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 5.302,25 € 
 

- Any 2021: 1.867,98 € 
- Any 2022: 3.434,27 € 

 
La Diputació, conjuntament amb la subvenció FEDER, finançarà la resta del pressupost de les actuacions. 
 
Aquest import s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la certificació final del 
tècnic competent, una vegada finalitzat el procés de contractació  que durà a terme la DIPUTACIÓ per a 
l’execució de l’operació “PAISATGES DE PONENT”.  
 
QUARTA.- Efectes econòmics i terminis de pagament 
 
L’Ajuntament haurà d’acreditar l’aprovació per l’òrgan de govern competent de de la despesa anual o 

plurianual d’acord amb les previsions de la clàusula anterior, expedir la corresponent certificació i lliurar-
la la Diputació de Lleida, a més tardar en el moment de la signatura del conveni. 
 
L’Ajuntament aportarà la quantitat estipulada en la clàusula anterior quan la Diputació rebi la validació 
de les certificacions per part de la DGAL (presentades dins dels termini establerts per a la justificació de 
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la subvenció del FEDER) i ho comuniqui a l’AJUNTAMENT que haurà de fer el pagament, de la quantitat 
que resulti d’aplicar el  % a l’import total de la certificació validada,  en el termini de 30 dies hàbils des 
de la seva notificació.   
 
CINQUENA.- Titularitat 
 
D’acord amb la base 21.1.b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les  bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya, 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, a qual dona compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la DIPUTACIÓ serà titular de les obres i/o bens detallats a la clàusula 
primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar des de la finalització del programa operatiu. 
 

Una vegada transcorregut aquest període de temps, la DIPUTACIÓ cedirà a l’Ajuntament les obres i/o 
bens objecte d’aquest conveni, que s’hagin realitzat en el seu terme municipal. 
 
Mentrestant, l’ajuntament serà el responsable del seu manteniment. 
 
SISENA.- Obligacions de la Diputació  
 
La DIPUTACIÓ assumeix  les obligacions derivades de la condició de beneficiari de les subvencions 
públiques, en atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen i, en concret, el compliment de 
les previsions de l’article 14 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETENA.- Seguiment i execució del conveni 
 
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre els possibles 
problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos adquirits en el marc del conveni. 
 
VUITENA.- Denuncia 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. 
 
NOVENA.- Causes de resolució 
 
Seran causes d’extinció del present conveni les següents: 
 

- L’acord mutu entre les entitats signatàries, manifestat per escrit. 
- La denúncia o incompliment de les obligacions reconegudes per alguna de les parts que el 

subscriuen. 
- Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 

 
DESENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció 
 
L’ajuntament podrà iniciar el corresponent expedient de revocació,  total o parcial, de l’atorgament de la 
subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que la Diputació  incompleixi les obligacions 
derivades del mateix. 
 
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ  a que es refereix l’article 70.3 
del Reglament general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i es tramitarà 
de conformitat amb els articles 97 i següents de l’esmentada disposició.    
 
ONZENA.- Regim de protecció de dades 
 

La Diputació, mitjançant la signatura d’aquest Conveni, es compromet al compliment de les previsions 
legals contingudes en el en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
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personals i garantia dels drets digitals, 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 qualsevol 
responsabilitat derivada del seu incompliment per part del beneficiari.  
 
Al mateix temps, l’Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals aportades pel 
sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. En el seu compliment s’informa als interessats del següent: 
 
1.- Responsable del Tractament: Ajuntament de Mollerussa amb domicili al Plaça de l'Ajuntament, 2 , 

Telèfon 973 60 07 13 i Correu electrònic: alcaldia@mollerussa.ddl.net  

2.- Delegat de Protecció de Dades: Marc Solsona Aixalà de Mollerussa 

3.- Finalitat del Tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir el compliment 
d’allò establert a la legislació general de subvencions: Gestió, control, seguiment i justificació i pagament 
dels expedients de subvencions atorgades per l’Ajuntament. També es destinaran per donar compliment 
al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

4.- Base jurídica del tractament: L´article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment d´una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

5.- Procedència: Diputació de Lleida 

6.- Categories de dades personals: Dades identificatives (noms, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i 
electrònica, telèfon i signatura); dades professionals; dades laborals; dades econòmiques, financeres i 
d´assegurances. 

7.- Cessions de dades: Les dades subministrades podran ser cedides en els casos següents: 

- Als membres de la corporació que ho sol·licitin; als jutjats i tribunals, per als efectes de resolució dels 
recursos judicials que es pugin interposar; al Ministeri fiscal, al Síndic de Greuges i al Síndic de Comptes, 
, en tant que sigui necessari per a l’exercici de les seves funcions. 
- A les persones que ho demanin acollint-se al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
- A l’Agencia Estatal d´Administració Tributaria, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a 
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’acreditar estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions. 
- A la Base de Dades Nacional de Subvencions, en tant que Sistema Nacional d’Informació de 
Subvencions. 
- Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Web corporatiu, a la Seu Electrònica i al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament 

No hi ha previstes transferències internacionals de les dades. 

8.- Mesures de seguretat: L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el 
nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies 
del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant 
com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica. 

9.- Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a 
acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i competències del 
responsable, i en tot cas, durant les terminis necessaris per determinar les possibles responsabilitats que 
es puguin derivar. 

La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius de l’Ajuntament de 
forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació conforme a allò disposat a la legislació 
sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre patrimoni documental cultural. 

10.- Drets: La persona usuària podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés a les seves dades, així 
com també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la 

mailto:alcaldia@mollerussa.ddl.net
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portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita a l'email del responsable del 
tractament de dades diputacio@diputaciólleida.cat   o del Delegat de Protecció de dades personals  
alcaldia@mollerussa.ddl.net  
 
11.- Efectes: La falta de subministrament, per part del sol·licitant, de les dades personals requerides, al 
constituir un requisit legal, donarà lloc a la seva exclusió del procediment. 
 
Així mateix pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de 
la seva seu electrònica a www.apd.cat. 
 
Al mateix temps, la Diputació, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de 
les previsions legals contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia del drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació 
de la subvenció objecte d’aquest Conveni, exonerant al Patronat de qualsevol responsabilitat derivada 
del seu incompliment per part dl beneficiari. 
 
DOTZENA- Jurisdicció 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions en litigi que poguessin sorgir respecte al 
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
TRETZENA.- Vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins tres mesos despeses del 
pagament de la subvenció a la Diputació de Lleida per l’autoritat de certificació del PO FEDER Catalunya 
2014-20, d’acord amb els articles 5 i 18 de l’annex 1 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol per la qual 
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament del PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOG núm. 7658, de 6 de 
juliol de 2018)   
 
 
El president de la Diputació,    L’alcalde de Mollerussa, 
 
 

El Secretari General de la Diputació” 

 
 
Seguidament la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte, produint-se les 
següents: 

 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=349.0&e
ndsAt=537.0 
 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
03.- PRP 2021/701 CONTRACTACIÓ DE DUES OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 

TERMINI PER IMPORT TOTAL DE 1.500.000,00 €. 

El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda extraordinària en la sessió celebrada el 
dia 31 d’agost  de 2021, amb el contingut següent: 
 

Atès que la Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 va posar de manifest l’existència d’un 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (RTDG) de signe positiu, no obstant això, 

desprès de restar les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost 

2020, s’obté un RTDG ajustat de -1.507.220,68 €. 

mailto:diputacio@diputaciólleida.cat
mailto:alcaldia@mollerussa.ddl.net
http://www.apd.cat/
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=349.0&endsAt=537.0
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=349.0&endsAt=537.0
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El RTDG de signe negatiu s’ha de regularitzar amb la reducció de despeses del nou 

pressupost per quantia igual al dèficit produït. Si aquesta reducció de despeses no fos 

possible, es podrà acudir a la concertació d’una operació de crèdit pel seu import. 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juny de 2021 va aprovar un Pla de 

Sanejament Financer 2021-2026, aprovat per Tutela Financera en data 13 de juliol de 2021. 

 

Aquest Pla de Sanejament aprovat inclou la concertació de dues operacions de crèdit a llarg 

termini per import total de 1.500.000,00 €; una per import de 528.000,00 € amb venciment 

31-12-2026 (finalització Pla de Sanejament), i una altra per import de 972.000,00 € amb 

venciment 31-12-2031. Aquesta segona operació fa referència a inversions d’exercicis 

anteriors finançades amb fons propis. 

 
Vist l’informe proposta dels serveis econòmics. 
 
Vistos els informes d’Intervenció número 516 de data 25 d’agost de 2021 i 517 de data 26 

d’agost de 2021. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- La formalització de dues operacions de crèdit a llarg termini, per import total 

d’1.500.000,00 €, amb l’entitat Banc de Sabadell, amb les següents característiques: 

 

LOT 1: 

 

- Tipus d’operació:     finançament a llarg termini 

- Finalitat:     préstec pla de sanejament 

- Import:     528.000,00 € 
- Venciment:     31-12-2026 (sense carència d’amortització) 
- Tipus d’interès:    Fix 0,05 % 

- Periodicitat interessos i amortització: mensual 
- Comissió obertura:    0% 
- Intervenció de l’operació:   Secretari de l’Ajuntament 
 

LOT 2: 

 

- Tipus d’operació:     finançament a llarg termini 

- Finalitat:     inversions finançades amb fons propis 

- Import:     972.000,00 € 
- Venciment:     31-12-2031 (sense carència d’amortització) 
- Tipus d’interès:    Euribor 3 mesos + 0,65 % 

- Tipus resultant:    0,106 % 
- Periodicitat interessos i amortització: mensual 
- Comissió obertura:    0% 
- Intervenció de l’operació:   Secretari de l’Ajuntament 
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Segon.- Facultar a l’alcalde, Marc Solsona Aixalà, perquè en nom i representació de 
l’Ajuntament de Mollerussa formalitzi els corresponents contractes de préstec, així com la 

signatura de tots els documents necessaris per l’operació de crèdit, donant-li tant poder com 
en dret fos menester. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’alcalde, a la interventora i a la tresorera per disposar conjuntament 
dels fons de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Demanar l’autorització de la formalització d’aquestes operacions financeres davant 

la Direcció General de Política Financera mitjançant la tramesa de la documentació establerta 

en la normativa vigent. 
 
Seguidament la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al respecte, produint-se les 
següents: 
 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=537.0&e
ndsAt=2177.5441 
 

 

Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la 
proposta presentada i és aprovada per quinze (15) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, 
Marc Solsona, Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon 

Teixidó, Bernat Díaz, Joan Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, 
Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà i Joan Simeón, i una (1) abstenció  del 
Sr./Sres. Regidors/es, Joel Bastons. 
 
 

I sense altres assumpte a tractar, essent les 14 hores i nou minuts del dia 2 de setembre de 
2021, per Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta 

que serà signada pel president, juntament amb mi, el secretari acctal., que en dono fe. 
 
 
 

 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=537.0&endsAt=2177.5441
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808179adf8e7017ba11bbd4c01b0?startAt=537.0&endsAt=2177.5441

