AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa, CERTIFICO que durant
l’any 2018 s’han aprovat per la Junta de Govern Local els següents Convenis:
Junta de Govern del 11 de gener de 2018
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA
DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA
BORSA DE MEDIACIÓ SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2018
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha
proposat a l’Ajuntament de Mollerussa l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
relatiu a la Borsa de Mediació en aquest municipi, per a l’any 2018

Marc Solsona Aixala

En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació
situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.



En el pacte desè
fins al dia 31 de
per mutu acord
signatàries, que
termini inicial.”



El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.



Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un
nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2018.

de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat,
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del

La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania
i Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat
de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2



Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de
l’esmentada Borsa per a l’any 2018, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori
la prestació dels serveis i la gestió d'ajuts del Pla per al dret a l'Habitatge.
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Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
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Segon. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant
que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018,
les següents:
2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 16.160€.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 20.469€.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb
mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a la borsa.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2018.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i
forma.
Sisè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’addenda de pròrroga del conveni i el desplegament d’aquest acord
mitjançant la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
--------------------ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA DE
MEDIACIÓ SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2018
.../..
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REUNITS
D'una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatus de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni, i a aquest efecte,

Antoni Garcia Jiménez
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MANIFESTEN
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En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació
situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de
la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.



En el pacte desè
fins al dia 31 de
per mutu acord
signatàries, que
termini inicial.”



El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.



Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un
nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de
mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2018.

de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat,
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del

Per tot això,

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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ACORDEN
1.Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat
de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
2.Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2018,
següents:
2.1
L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)
conveni , serà de 16.160€.
2.2
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà
20.469€.

les
les
del
de

3.La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de
lliurar amb data 31 de desembre de 2018, i ha de ser signada preferentment amb mitjans
electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a la borsa.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
4.La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.”
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“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA
DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2018
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha
proposat a l’Ajuntament de Mollerussa l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració
relatiu a la Borsa de Mediació en aquest municipi per a l’any 2018

Marc Solsona Aixala
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Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:


En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació
per al lloguer social d’habitatges situada en aquest municipi, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.



En el pacte desè
fins al dia 31 de
per mutu acord
signatàries, que
termini inicial.”



El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la formalització de les
corresponents addendes.



Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un
nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al
lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu
funcionament durant l’any 2018.

de l’esmentat conveni es preveia que: “el conveni tindrà una vigència
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat,
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del

La Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia
núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania
i Infància, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquest serveis en el territori.

Antoni Garcia Jiménez
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Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de
l’esmentada Borsa per a l’any 2018, amb l'objectiu de coordinar i desplegar en el territori
la prestació dels serveis corresponents.
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Segon. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant
que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart i cinquè, seran per
al 2018, les següents:
2.1 L’import per actuacions de mediació amb contracte nous, establert en el pacte quart 1)
serà de 450€.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200€.
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 9.900,00€.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de
19.500,00€.
Tercer. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
ha de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’Interventor, o
excepcionalment , pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import
atorgat de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data de desembre de 2018.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2018.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i
forma.
Sisè. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’addenda de pròrroga del conveni i el desplegament d’aquest acord
mitjançant la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
--------------------ANNEX

07/02/2019 SECRETARI

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL PROGRAMA
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2018
.../..
REUNITS
D'una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatus de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

I d’una altra, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN

Marc Solsona Aixala

2. En el pacte desè
fins al dia 31 de
per mutu acord
signatàries, que
termini inicial.”

de l’esmentat conveni es preveu que: “el conveni tindrà una vigència
desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser prorrogat,
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del

3. El conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016, 2016 i 2017, mitjançant la formalització
de les corresponents addendes.
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys i, en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor un
nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al
lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu
funcionament durant l’any 2018,
Per tot això,
ACORDEN
1.Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquest serveis en el territori.
2.Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 14/03/2014, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart cinquè, seran per al 2018,
les següents:
2.1 L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart
1) serà de 450€.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200€.
2.3. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 9.900,00€.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2
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1. En data 14/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació
situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
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2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de
19.500,00€.
3.La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de
ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’Interventor, o excepcionalment ,
pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat de l’import
atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb data de desembre de 2018.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.

08/02/2019 ALCALDE

4.La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2018.”
“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES - AV. DEL CANAL NÚM.3.
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin
els solars objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any,
els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat a l’Av. del Canal, 3, amb referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ, propietat de BISBAL PONS, JAUME (40811515Q), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.

07/02/2019 SECRETARI

En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb BISBAL PONS, JAUME (40811515Q),
propietari del solar ubicat a l’Av. del Canal, 3, amb referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
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-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez,
Secretari de l’Ajuntament.

Marc Solsona Aixala
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D’altra part, el senyor Jaume Bisbal Pons, major d’edat, amb DNI 40811515Q, domiciliat al
C/ Belianes, 2 de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jaume
Bisbal Pons en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Que el senyor Jaume Bisbal Pons és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les
quanties següents:
Solar
Av. del Canal, 3

Referència cadastral
4805304CG2140N0001HJ

IBI 2017
2.184,52

Clavegueram 2017
136,38

CONVENEN
Primer. El senyor Jaume Bisbal Pons autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la
utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018 i
el dia 31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.

Antoni Garcia Jiménez
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Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
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Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic
requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser
objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la
prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de
vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).

Marc Solsona Aixala

- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a
tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la
titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost
el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Atès que el solar es troba actualment completament tancat amb paret d’obra de 2 metres
d’alçada i amb accés mitjançant porta metàl·lica, en qualsevol dels supòsits de finalització
d’aquest conveni, sigui anticipadament o per finalització de qualsevol de les seves
pròrrogues, l’Ajuntament haurà de retornar el solar en els condicions que ara es troba
respecte del tancament i la porta d’accés, corrent al seu exclusiu càrrec les despeses que
puguin meritar-se per aquest motiu.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les
parts cap relació arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que
pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les
d’instal·lació i desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es
puguin derivar de la seva explotació en el marc d’aquest conveni.

Antoni Garcia Jiménez
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Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
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En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,”

“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ SANTA CRISTINA
NÚM. 1.

Marc Solsona Aixala
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Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin
els solars objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any,
els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al carrer Santa Cristina 1, amb referència cadastral
4809935CG2140N0001TJ, propietat de Maria Capdevila Capdevila (40682123E),
representada en aquest acte per Jose Luis Capdevila Vázquez (78068536G), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb JOSE MARIA CAPDEVILA VÁZQUEZ
(78068536G) en representació de MARIA CAPDEVILA CAPDEVILA (40682123E), propietaria
del
solar
ubicat
al
carrer
Santa
Cristina
1,
amb
referència
cadastral
4809935CG2140N0001TJ.
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Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

Antoni Garcia Jiménez
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A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
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REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez,
Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jose Luis Capdevila Vázquez, en representació de Maria Capdevila
Capdevila, major d’edat, amb DNI 78068536G, domiciliat al C/ Montserrat, 43 d’Arbeca
(25140).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jose
Luis Capdevila Vázquez en representació de Maria Capdevila Capdevila,

08/02/2019 ALCALDE

EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.

Marc Solsona Aixala
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Que la senyora Maria Capdevila Capdevila, representada per Jose Luis Capdevila Vázquez,
és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties següents:
Solar
Referència cadastral
IBI 2017 Clavegueram 2017
C/ Santa Cristina, 1
4809935CG2140N0001TJ
179,90
11,23
Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN

Antoni Garcia Jiménez
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Primer. El senyor Jose Luis Capdevila Vázquez, en representació de Maria Capdevila
Capdevila, autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar
anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles.
Segon. El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018 i
el dia 31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer. Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin el solar
objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any, els quals
imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Quart. El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic
requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser
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objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la
prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de
vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè. L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

Marc Solsona Aixala
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- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a
tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.
Sisè. L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la
titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost
el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Setè. El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les
parts cap relació arrendaticia.
Vuitè. La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que
pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les
d’instal·lació i desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es
puguin derivar de la seva explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
El Secretari,

La part interessada,”

Junta de Govern del 25 de gener de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
CARDIONLIVE PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA PROVA PILOT CONSISTENT EN
TESTEJAR LA VIABILITAT DE CREAR UNA COMUNITAT DE RESCATADORS
CARDÍACS A PARTIR DE MUNICIPIS PETITS (CREC).

Antoni Garcia Jiménez
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L’Alcalde,
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Es dóna compte el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive
per la implementació d’una prova pilot consistent en testejar la viabilitat de crear una
comunitat de rescatadors cardíacs a partir de municipis petits (CREC).
Considerant l’interès de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive
per la implementació d’una prova pilot consistent en testejar la viabilitat de crear una
comunitat de rescatadors cardíacs a partir de municipis petits (CREC), conforme a les
clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en
nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni
de col·laboració i el seu annex, aprovat.
Tercer. Notificar el present acord a Cardionlive, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als
serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
CARDIONLIVE PER LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA PROVA PILOT CONSISTENT EN
TESTEJAR LA VIABILITAT DE CREAR UNA COMUNITAT DE RESCATADORS
CARDÍACS A PARTIR DE MUNICIPIS PETITS (CREC).
A la ciutat de Mollerussa, 26 de gener de 2018.
REUNITS
D’UNA PART el Sr. Marc Solsona Aixalà, en la seva condició d’Alcalde de Mollerussa
D’UNA ALTRA PART Àlex Surroca Rubies, Director de Cardionlive. amb CIF número
B25812439 amb domicili social a Complex la Caparrella CeeiLleida 3 oficina 3.13, 25192
Lleida.
EXPOSEN
07/02/2019 SECRETARI

els següents antecedents:
Que Cardionlive és una empresa constituïda a Lleida a finals de 2016, que neix com a joint
venture d’una empresa del món de la cardio protecció NEOSALUS i una empresa
tecnològica USE IT.
Que Cardionlive és una empresa pionera a nivell mundial que ha desenvolupat software
per garantir la traçabilitat i la gestió de la caducitat de consumibles dels desfibril·ladors.
També ha fabricat telecontrols per monitoritzar desfibril·ladors a la via pública.

Antoni Garcia Jiménez
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de software de cardioprotecció capaç de gestionar clients, desfibril·ladors,
manteniments, caducitat, i incidències.
de solucions electròniques per controlar, en temps real, l'estat dels aparells i
generar trucades i avisos automàtics per a qualsevol incidència. Aquesta solució es
pot instal·lar en la major part dels portals dels dispositius i en qualsevol vitrina,
aconseguint que es puguin treure així els desfibril·ladors al carrer.

Que durant l’any 2017 i arran l’interès que l’Ajuntament de Mollerussa ha vingut
manifestant en l’àmbit de la transformació digital i les SmartCities van posar-se en
contacte, l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive, dins del projecte de la xarxa de
laboratoris urbans dedicats a provar i validar solucions smart en entorns reals, amb
l’objectiu de poder implementar en la ciutat de Mollerussa la prova pilot CREC.
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La prova pilot CREC consisteix en:
Reptes tecnològics
 Testejar la viabilitat de crear la comunitat de rescatadors cardíacs a partir de
municipis com Mollerussa formant al voltant d’un 10% de la població (1.500
habitants aproximadament pel cas de Mollerussa).
El concepte rescatador cardíac és refereix a una persona amb formació en primers
auxilis que disposa d’eines per poder socórrer a un altre en cas d’emergència.
 Validar la possibilitat de convertir una ciutat, com Mollerussa, en “territori
cardioprotegit” arribant a la proporció de 60 desfibril·ladors cada 100.000
habitants (9 desfibril·ladors per 15.000 habitants). Recomanació feta pel consell
Europeu de Resucitació Cardiopulmonar.
 Comprovar l’augment de la supervivència de la mort sobtada si es millora del
procés de comunicació i formació, en cas d’emergència, mitjançant l’ús de la
tecnologia.
Reptes tecnològics
 Comprovar el correcte funcionament de l’app de Cardionlive per a emergència:
enviament immediat de notificacions massives als rescatadors cardíacs en el
moment de l’emergència (realització de simulacres d’emergència).
 Comprovació del sistema d’enviament d’avisos del Telecontrol: comprovar la
fiabilitat dels sistema, que s’activi i avisi automàticament quan un usuari
agafi/utilitzi un desfibril·lador i/o el retiri de la vitrina.
Necessitats per fer el pilot:
 Identificar i habilitar 3 ubicacions per ubicar-hi 3 desfibril·ladors a la via pública
(vitrina i telecontrol) que conjuntament amb el 6 ja existents. Així completaríem la
quantitat dels 9 necessaris per poder fer el pilot. Aquestes tres noves ubicacions a
la via pública han de disposar d’instal·lació elèctrica suficient pel funcionament del
telecontrol.
 Disposar de voluntariat amb perfil sanitari per poder-los instruir per a poder
executar el pal formació massiu (1.500 habitants)
 Organitzar jornada/es de informació/formació massiva per aconseguir aquesta
massa crítica necessària per poder trobar els potencials rescatadors cardíacs.
 Identificar, seleccionar i formar 1500 persones amb coneixements primers auxilis.
 Executar simulacions en la via pública
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La prova pilot té lloc dins de l’àmbit del smartLAB, iniciativa de la Generalitat de Catalunya
emmarcada dins l’estratègia smartCATALONIA.
CONVENEN
Per tot això i amb la finalitat de regular les relacions que es derivin de la mútua
col·laboració, subscriuen el present acord amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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PRIMERA - Objecte i finalitat
L'objecte d’aquest acord és la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive
per a dur a terme la prova pilot descrita en el capítol ‘Antecedents’ d’aquest document.
Mitjançant aquest acord, ambdues parts determinen les condicions i modalitats segons les
quals estan disposats a col·laborar per a implementar aquesta prova pilot i la corresponent
solució situada en l’espai públic i utilitzant infraestructura de la ciutat de Mollerussa
Aquest acord defineix els termes i condicions segons els quals les parts col·laboraran així
com els respectius drets i obligacions.
SEGONA- Aportacions i compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa
L’Ajuntament de Mollerussa:
 Facilitarà a Cardionlive tota aquella informació de l’Ajuntament i /o ciutat que sigui
precisa pel bon desenvolupament del pilot.
 Facilitarà la utilització de les infraestructures i espais necessàries pel pilot detallats
a l’apèndix A.
 Identificarà el voluntariat amb perfil sanitari
 Col·laborarà en l’organització de la formació massiva dels rescatadors
 Promocionarà i difondrà el pilot. Es reconeix que la prova pilot pot suposar un
impacte visual en la via on estaran situades les noves vitrines amb els
desfibril·ladors. La presència d’aquests dispositius pot ocasionar la curiositat dels
mollerussencs i mollerussenques interessats en conèixer l’abast del pilot.
L’Ajuntament de Mollerussa presentarà i explicarà el pilot a aquests ciutadans, així
com a altres ens i organitzacions interessades.
 Designarà un responsable de projecte que haurà de fer el seguiment, conjuntament
amb Cardionlive
La signatura d'aquest acord no confereix cap dret a Cardionlive sobre contactes futurs que
puguin establir les parts.
TERCERA - Obligacions i compromisos de Cardionlive
Cardionlive s’obliga i es compromet a:
 Aportar els mitjans i components físics i lògics propis que conformen el pilot CREC.
 Instal·lar i desmantellar idòniament aquests components, un cop acabat el pilot, de
manera que no ocasioni cap inconvenient ni pels ciutadans de Mollerussa ni per
l’Ajuntament i de tal forma que el risc de que pugui esdevenir qualsevol incident
sigui el mínim.
 Que la instal·lació dels elements del pilot CREC no han d’impossibilitar el
manteniment d’altres infraestructures
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Recórrer a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que té vigent i
subscrita, amb l’objectiu de reparar, indemnitzar, mitigar els danys resultants d’un
eventual incident que la implantació de CREC a Mollerussa pugui causar.
Emprar les dades obtingudes mitjançant CREC exclusivament en l’àmbit tècnic de
les proves i sempre amb estricta observança del LOPD. Amb la mateixa observança
aquestes dades podran ser consultades per l’Ajuntament de Mollerussa.
Fer una xerrada relativa al pilot adreçada a l’alumnat de tecnologia i formació
professional dels centres i instituts de la ciutat, relativa a les característiques del
pilot, d’acord amb l’Ajuntament.
Identificar el pilot i les característiques del mateix, en els elements situats a la via
pública, d’acord amb l’Ajuntament.

QUARTA - Durada
Aquest acord entrarà en vigor en el moment en que les dues parts el signin, i tindrà una
durada de sis mesos a partir de la instal·lació de les 3 vitrines amb els corresponents
desfibril·ladors i elements de telecontrol
Després d’aquesta data, l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive valoraran la idoneïtat
d’adquisició de les vitrines per part de la ciutat o, si s’escau la de prorrogar el present
acord.
CINQUENA - Finançament
Degut a la naturalesa de la implantació del pilot de CREC a Mollerussa les despeses
relatives als subministraments d’electricitat consumides per aquest pilot aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
Les despeses d’instal·lació i manteniment dels components físics i lògics instal·lats. aniran
a càrrec de Cardionlive comptant, en cas de necessitat amb la cooperació dels tècnics i
brigades municipals quan siguin requerides ineludiblement.
SISENA - Efectes de l'incompliment
Qualsevol part té el dret de rescindir aquest acord en cas que l'altra part incompleixi les
obligacions adquirides en el mateix i no rectifiqui l'esmentat incompliment en un termini de
quinze dies a partir de la recepció d'un avís d'incompliment enviat per l'altra part
mitjançant una carta certificada amb justificant de recepció.

Qualsevol conflicte derivat o relacionat amb aquest acord que no es pugui resoldre
amistosament en un termini de trenta dies a partir de la incidència s'haurà de dirimir sota
la jurisdicció contenciosa administrativa de l'Ajuntament de Mollerussa.
SETENA - Confidencialitat
Mentre l'acord estigui vigent, les parts poden estar exposades a certa informació relativa al
negoci i productes, aquella que pugui ser confidencial estarà marcada com a tal
(INFORMACIÓ CONFIDENCIAL).
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7. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE L'EXTINCIÓ DEL CONVENI
Encara que aquest acord expiri o es rescindeixi, l’Ajuntament de Mollerussa no serà
responsable de qualsevol cost derivat d’aquest.
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El destinatari es compromet a no difondre la INFORMACIÓ CONFIDENCIAL del divulgador a
cap tercer sense el seu consentiment previ per escrit.
Les condicions detallades d'aquest acord són informació confidencial de Cardionlive però
qualsevol de les parts pot referir-se públicament a la seva existència i a l'estructura
general de l'acord.
I en prova de conformitat, les parts subscriuen el present acord, en dos exemplars i a un
sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament d’aquest document.
Marc Solsona Aixalà
Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa

Àlex Surroca Rubies
Per Cardionlive”
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Junta de Govern de l’1 de febrer de 2018
“APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL CURS 2017/2018 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT MOLLERUSSA PER DESENVOLUPAR
ACCIONS DE CAIRE INTERGENERACIONAL AL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT
GRAN.
Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització entre l’Ajuntament
de Mollerussa i el centre docent “INS Mollerussa” d’un Conveni, l’objecte del qual és la
col·laboració per a la formació dels alumnes de cicles formatius de Tècnic d’atenció a les
persones en situació de dependència. Realitzant activitats compartides amb la finalitat de
conviure i realitzar un aprenentatge mutu de coneixements i experiències entre les dues
generacions, teixint un lligam Intergeneracional.
Les diferents activitats es portaran a terme, al Casal Municipal de la Gent Gran i a les
Instal·lacions de INS Mollerussa.
Ha banda dels diferents tallers també s’acorda una sortida de convivència per part dels
usuaris i del alumnat.

07/02/2019 SECRETARI

Referent del centre INS. Mollerussa:
Olga Ferré (tutora)
Referent del Casal Municipal per a la gent Gran.
Carme Tudela ( dinamitzadora
Casal)
Aquesta modalitat de convenis es regulen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre
ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’ Alumnat participant seran joves de :
De 1r curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència (TAPSD).
De 2n curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència (TAPSD).
13.02.2018
24.05.2018

Antoni Garcia Jiménez
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Data inici de les accions :
Data finalització de les accions:
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Descripció activitats, calendari , lloc i horari de les intervencions:
1- Visita guiada a les instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa i presentació
del servei.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD.
Data proposada: 13 i 15 de febrer de 2018 (21 alumnes –grup desdoblat-)
Horari: de 10:00h a 12:00h

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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2- Realització de tallers de costura per part d’usuaris del Casal de la gent gran de
Mollerussa.
Lloc: instal·lacions de l’ INS Mollerussa.
Destinataris: alumnat de segon curs de TAPSD (29 alumnes)+3 alumnes IFE
Data proposada: 27 de febrer de 2018.
Horari: de 10:00h a 12:00h
3- Implementació d’ activitats artístiques i creatives per part de l’alumnat de primer curs
de TAPSD.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Destinataris: usuaris del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Data proposada: 6 i 15 de març de 2018. (21 alumnes –grup desdoblats-)
Horari: dins la franja horària de 10:00h a 12:00h
4- Realització de tallers de plantes i visita guiada per part de l’ alumnat de l’ INS
Mollerussa
Lloc: instal·lacions de l’ INS Mollerussa.
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (21 alumnes)
Data proposada: 3 de maig de 2018.
Horari: de 10:00h a 12:00h
5- Realització de taller de balls per part d’usuaris del Casal de la gent gran de Mollerussa i
l’ alumant de 2n curs de TAPSD de l’ INS Mollerussa
Lloc: Teatre l’Amistat
Destinataris: alumnat de segon curs de TAPSD (31alumnes) i grup persones grans del
Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: 8 de maig 2018
Horari: de 10:00h a 13:00h
6- Sortida de convivència intergeneracional per part d’usuaris del Casal de la gent gran de
Mollerussa i l’ alumant de 2n curs de TAPSD de l’ INS Mollerussa
Lloc: Taller de les olors. Linyola
Destinataris: alumnat de segon curs de TAPSD (29 alumnes) i grup persones grans del
Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: 24 del mes maig 2018
Horari: de 10:00h a 13:00h
7- Implementació d’ una gimcama per part de l’ alumnat de 1r curs de TAPSD de 1r curs
de l’ INS Mollerussa als usuaris del Casal de la gent gran de Mollerussa
lloc: INS Mollerussa
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Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (23 alumnes) i grup persones grans del
Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: 7 del mes maig 2018
Horari: de 10:00h a 12:00h
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i el centre docent
“INS Mollerussa” el conveni de la realització dels diferents tallers exposats en aquest
document dins del projecte Intergeneracional:
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Nombre de participants:
33 alumnes participaran del projecte
33 persones grans del Casal participant del projecte

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol,
es declara que la realització d’aquesta activitat no comporta cap cos al Ajuntament.
Tercer. Notificar la present resolució al centre docent i facultar al Sr. Alcalde, per a la
formalització del conveni .

Marc Solsona Aixala
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Quart. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.”
Junta de Govern del 8 de febrer de 2018
“CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA PER PROMOURE EL
PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA.
Es dóna compte del Conveni de col·laboració entre la Biblioteca Comarcal Jaume Vila i el
Consorci per a la Normalització Lingüística per promoure el programa Voluntariat per la
Llengua entre els usuaris de la Biblioteca per fomentar l’ús del català.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Normativa
Lingüística i la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa per promoure el programa
Voluntariat per la Llengua entre els usuaris de la Biblioteca per fomentar l’ús del català,
conforme a les clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar al Sr. Joan Ramon Domingo Coll, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Mollerussa, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel desplegament dels acords
adoptats i per a fer-los efectius.

Antoni Garcia Jiménez
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Considerant l’interès de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
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Tercer. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, als efectes
oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I LA
BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA DE MOLLERUSSA PER PROMOURE EL
PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Mollerussa, 12 de febrer de 2018

08/02/2019 ALCALDE

REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Parra Albà, presidenta del Consell de centre del CNL de
Lleida, en representació del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), per
delegació de la presidència del CPNL segons la Resolució 37/2017, de data 24/03/2017, i a
l'empara del que estableix l'article 35.2.a) del Reglament del CPNL, aprovat pel Ple del
CPNL el 16 de febrer de 2010 (sessió 33).
I d'una altra part, el senyor Joan Ramon Domingo Coll, regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Mollerussa, d’acord amb l’establert al Decret de l’Alcaldia núm. 348/2015, de 22 de
juny de 2015, de constitucions d’àrees competencials.

Marc Solsona Aixala

1. Que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l'article 1.2 preveu, com a
objectius principals de la Llei, entre d'altres, emparar i fomentar l'ús del català entre la
ciutadania, així com assegurar l'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i
ciutadanes.
2. Que així mateix, l'article 37.1 de la Llei ara esmentada, preveu que el Govern de la
Generalitat ha d'afavorir, estimular i fomentar l'ús del català en les activitats laborals,
professionals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de
qualsevol altra mena.
3. Que el CPNL, d'acord amb l'article 5 dels seus estatuts, té la finalitat de fomentar el
coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Aquest mateix article, també
preveu que portarà a terme iniciatives en el camp de l'ensenyament no reglat del català,
serveis d'animació cultural i altres que siguin escaients.
4. Que el CPNL té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya, tal com es recull en l'article 3
del seu Reglament.
5. Que totes dues parts comparteixen la voluntat i la necessitat de contribuir a l'aplicació
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, per tal de promoure l'ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya.

Antoni Garcia Jiménez
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Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest conveni,
d'acord amb les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte.
L'objecte d'aquest document és establir un marc de col·laboració mitjançant la subscripció
d'un Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Biblioteca Comarcal
Jaume Vila de Mollerussa per promoure el programa Voluntariat per la llengua.

Marc Solsona Aixala
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Segona. Obligacions de les parts.
1. El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida es compromet a:
a) Difondre el programa Voluntariat per la llengua entre els usuaris de la Biblioteca
Comarcal Jaume Vila de Mollerussa i comunicar-li les diferents activitats relacionades amb
el programa que es duguin a terme a Mollerussa.
b) Facilitar a la biblioteca el material per difondre el programa Voluntariat per la llengua:
tríptics, fitxes d'inscripció, cartells, urnes, etc.
c) Formar les parelles lingüístiques que sorgeixin de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila.
d) Fer el seguiment i la valoració final de la participació en el programa.
2. La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa es compromet a:
a) Promoure i facilitar la participació dels seus usuaris en el programa Voluntariat per la
llengua, així com fer arribar al Servei Comarcal de Català del Pla d'Urgell les fitxes de les
persones interessades a participar-hi.
b) Fer difusió del programa Voluntariat per la llengua i de les activitats que se'n puguin
derivar mitjançant el seu web.
c) Contribuir, si escau, a la difusió i distribució dels materials de suport del programa
Voluntariat per la llengua a fi de fomentar l'ús del català.
d) Vetllar perquè el català sigui la llengua habitual en les activitats pròpies de la seva
entitat i en la comunicació amb les persones no catalanoparlants.

Les addendes seran signades per les mateixes parts que signen el conveni, i podran
incorporar-hi altres signataris directament relacionats amb l'objecte de l'addenda en el cas
que es formalitzin actuacions concretes de formació.
Per part del CPNL, els convenis específics, que tenen contingut econòmic, poden ser
signats per la persona que n'exerceix la gerència, d'acord amb la Resolució 71/2014, de 22
d'octubre, de la presidència del CPNL per la qual se l'autoritza per a la signatura de
contractes i protocols per a la direcció del personal i la gestió econòmica i administrativa
dels recursos i serveis del CPNL.

Antoni Garcia Jiménez
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Tercera. Addendes.
A l'empara d'aquest conveni les parts poden establir condicions específiques de les
relacionades amb els compromisos o línies d'actuació previstes, que s'afegiran com a
addendes. Aquestes addendes contindran, en tot cas, el detall de les obligacions de les
parts.
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Quarta. Comissió mixta de seguiment.
Per a la coordinació i el seguiment d'aquest conveni, així com per a la resolució dels
dubtes que puguin sorgir en la interpretació d'aquest document i per la revisió i control de
les actuacions a desenvolupar, es designarà una comissió formada, per una banda, per
una representació del CPNL, assumida per la direcció del CNL de Lleida, o persona en qui
delegui, i, per l'altra, per la persona signant del conveni, o persona en qui delegui. Una
vegada signat el conveni, la comissió es reunirà, com a mínim, per a la seva constitució i
quan ho sol·liciti una de les parts.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal.
Les parts compleixen amb les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i declaren que les dades personals derivades
d'aquest conveni seran incorporades als fitxers del CPNL amb la finalitat exclusiva de
gestionar-les, i no seran comunicades a tercers, llevat dels casos en què sigui necessari
per al compliment de les obligacions legals. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant un escrit adreçat al CPNL
(carrer de Muntaner, 221, 08036 Barcelona) en què expliciti el dret que vol exercir.
En el cas que es desenvolupin actuacions de foment lingüístic en el marc del programa
Voluntariat per la llengua, les dades caràcter personal de les persones adherides al
programa s'incorporaran, per a la seva gestió i tractament, en el fitxer ''Base de dades del
programa Voluntariat per la llengua'' de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL),
com a titular del programa. Aquestes dades es podran cedir a institucions i organismes de
caràcter oficial i administracions públiques, prèvia informació i consentiment de la persona
adherida al programa, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i/o oposició es podran exercir en qualsevol moment, per escrit adreçat a la
DGPL (C. Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona), o bé per mitjà de la bústia de
contacte www.gencat.cat/llengua/bustia (tema Aprendre català, subtema Voluntariat per
la llengua).
Sisena. Vigència.
Aquest conveni té efectes des del dia 20/11/2017 i serà vigent fins al dia 19/11/2018. Es
podrà prorrogar si les parts així ho manifesten en document instrumentat per escrit, per
un període màxim de dos anys consecutius.
Setena. Causes d’extinció.
El conveni es podria extingir, també, abans de l'expiració de la seva vigència, per alguna
de les causes següents:
a) L'incompliment dels compromisos que se'n deriven.
b) L'avinença de les parts signatàries.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar-hi compliment.
d) Les altres causes que legalment siguin procedents.
En qualsevol d'aquests supòsits, s'haurà de documentar el motiu de l'extinció anticipada.

Antoni Garcia Jiménez
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Vuitena. Resolució i interpretació.
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La resolució dels problemes d'interpretació i de compliment que puguin sorgir durant
l'execució del conveni correspondrà a la comissió de seguiment esmentada anteriorment
en aquest document. Les qüestions litigioses que no es puguin resoldre en el si de la
comissió s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni per duplicat
exemplar, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.
Pel Consorci de Normativa Lingüística,
Montserrat Parra Albà

Per l’Ajuntament de Mollerussa,
Joan Ramon Domingo Coll”

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

08/02/2019 ALCALDE

“CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I ACUDAM PER A
LA CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS DESTINATS A L’OBERTURA DEL VIAL DE
LA TRAVESSERA DOMENECH CARDENAL DE MOLLERUSSA, DINS DE L’ÀMBIT DEL
PA-AA-07, POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANISTICA 07 ( ACUDAM)
Atès l’interès general pel municipi de Mollerussa, en executar les obres d’urbanització de la
travessera Domènech Cardenal, i obrir l’esmentat carrer, amb la finalitat que el mateix
connecti amb l’avinguda del canal, una vegada disposi dels terrenys corresponents.
En aquest polígon, estan reservats per al sistema urbanístic local viari, un total de 730.90
m2, una part dels quals, d’acord amb l’aixecament topogràfic, en concret 323,10 m2 es
corresponen amb la travessera Domènech Cardenal, i s’identifiquen en el plànol adjunt
com a parcel·la A. La resta dels terrenys previstos com a vialitat, en concret 407,80 m2, i
que s’ubiquen en el plànol adjunt, en la banda de ponent, i s’identifiquen com a parcel·la
B, ja han estat cedits a l’Ajuntament i urbanitzats, no obstant, l’esmentada cessió, que es
va fer efectiva quan encara no estava aprovat el POUM, no es va inscriure al registre de la
propietat.
Atès que dins dels objectius assenyalats en el POUM vigent per a l’àmbit del PA-AA-07, s’hi
assenyala que “el mateix polígon haurà de garantir les cessions i urbanització dels sols
destinats a viari que permetin completar correctament la vialitat existent en la zona”.

En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades pel Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell Ayuda Minusvalidos (ACUDAM) amb l’objecte d’articular, de mutu acord, la
cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat
que forma part de l’àmbit del PA-AA-07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema
viari per concretar els drets que se’n derivin.

Antoni Garcia Jiménez
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Considerant que per a l’obtenció del sòl per a vialitat, s’ha estimat oportuna la cessió
anticipada, mitjançant la signatura i formalització del conveni urbanístic que consta en
l’expedient. En concret aquest conveni fa referència a la parcel·la A.
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Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de conformitat
amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació, la web municipal i en
un dels diaris de major difusió local, i establir el termini d’un mes per a la consulta pública
del conveni i per a la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes. Es podrà
consultar l’expedient en les oficines de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa,
els dies feiners, de 9 a 14 hores.
L’acord es considerarà definitivament aprovat un cop transcorregut el termini d’informació
pública sense que s’hagi presentat al·legacions.
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Tercer. Trametre una còpia del conveni subscrit al Departament de Territori i Sosteniblitat
en el termini d’un mes des de llur aprovació definitiva, a fi de què sigui inserit en la secció
de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic
de l’Administració de la Generalitat.
Quart. Facultar expressament a l’alcalde per a la signatura de tots els actes que es derivin
del present conveni, inclosa la seva formalització que s’efectuarà en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la resolució de les al·legacions i, si no n’hi ha, des del dia de
finalització del termini d’exposició pública.”
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos
que siguin escaients i al Departament d’Intervenció de Fons i a la Unitat de gestió i
recaptació tributària als efectes oportuns.”

Marc Solsona Aixala
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Junta de Govern del 22 de febrer de 2018
“DONAR COMPTE DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLELRUSSA I L’INSTITUT JOAN ORÓ (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL)
Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
l’Institut Joan Oró, d’un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa
establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.

07/02/2019 SECRETARI

L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques
es realitzarà a la Piscina Coberta de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització del conveni de treball
en pràctiques següent:
Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Joan Oró”, per a la formació pràctica
en centres de treball (FCT).
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Alumne:
DNI
78100584-J



Cognom 1 Cognom 2
Rodríguez
Garrido

Nom
Andrea

Durada:
Inici:
Finalització:

12.02.2018
14.04.2018
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Segon. Conforme amb la normativa establerta per ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al
Sr. Regidor responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, Coordinador/responsable de
l’àrea, per a la formalització del Conveni de formació pràctica en centre de treball relatiu a
l’alumne proposat.”

Junta de Govern del 7 de març de 2018
“DONAR COMPTE DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L’INSTITUT JOAN ORÓ (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL).
Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
l’Institut Joan Oró, d’un Conveni l’objecte del qual és la col·laboració per a la formació
pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa
establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques
es realitzarà a la Piscina Coberta de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Esports.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització del conveni de treball
en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Joan Oró”, per a la formació pràctica
en centres de treball (FCT).



Alumne:
DNI
48250346-A

Cognom 1
Solé

Cognom 2
Ferran

Nom
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Durada:
Inici:
Finalització:

21.02.2018
26.03.2018

Segon. Conforme amb la normativa establerta per ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al
Sr. Regidor responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, Coordinador/responsable de
l’àrea, per a la formalització del Conveni de formació pràctica en centre de treball relatiu a
l’alumne proposat.”

Junta de Govern del 15 de març de 2018
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I DEL COL·LEGI EPISCOPAL – MARE DE DÉU DE L’ACADÈMIA
(FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL).
Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Col·legi Episcopal – Mare de Déu de l’Acadèmia, d’un Conveni l’objecte del qual és la
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquest conveni es regularà
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.
L’alumne proposat és el que figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en pràctiques
es realitzarà a la Piscina Coberta de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Esports.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:

07/02/2019 SECRETARI

Primer. Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització del conveni de treball
en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Col·legi Episcopal – Mare de Déu de
l’Acadèmia”, per a la formació pràctica en centres de treball (FCT).



Alumne:
DNI
47902375E

Antoni Garcia Jiménez
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Cognom 1
Graus

Cognom 2
Quiròs

Nom

Durada:
Inici:

19.03.2018
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Finalització:

11.05.2018

Segon. Conforme amb la normativa establerta per ENS/241/2015, de 27 de juliol, es
declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al
Sr. Regidor responsable de l’Àrea d’Esports o, en el seu cas, Coordinador/responsable de
l’àrea, per a la formalització del Conveni de formació pràctica en centre de treball relatiu a
l’alumne proposat.”
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Junta de Govern del 22 de març de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT E
MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN.
Es dóna compte de la proposta del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn.

Marc Solsona Aixala
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Informar favorablement la proposta del conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn.
Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN
REUNITS
D’una banda,
El senyor Martí Barberà i Montserrat, director general d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa, nomenat pel Decret 131/2017, d’1 d’agost (DOGC 7426A, de 3 d’agost de
2017), que actua en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
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competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930 de
28.7.2011).
I de l’altra,
L'Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN:

08/02/2019 ALCALDE

1.

Marc Solsona Aixala
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2.

3.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III la
comunitat educativa com "totes les persones i institucions que intervenen en el procés
educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals de
l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració educativa, els
ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els representen, i
també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les
entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de
serveis educatius.” En l’article 40 de la llei esmentada s’insta les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.
El Departament d’Ensenyament planteja el desenvolupament dels plans educatius
d'entorn com a instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les
necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa
dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves.
Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Ensenyament i les entitats municipals, amb el suport i la col·laboració
d'altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Amb la
participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model d’intervenció
global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi.

Antoni Garcia Jiménez
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Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb
les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Mollerussa per contribuir, a través del Pla educatiu d'entorn, al foment de la llengua
catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions:
personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la cohesió
social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global,
integral i més eficaç als reptes educatius.
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SEGONA. Coresponsabilitat
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mollerussa seran coresponsablesdel Pla
educatiu d’entorn.
TERCERA. Comissió Representativa-Institucional
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi es crea la
Comissió Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla educatiu d’entorn. Serà
presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actuarà com a vicepresident/a
el/la director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui.

Marc Solsona Aixala
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Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge, compartit entre l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament, cada localitat, a partir de la seva realitat, ha d’adequar
l’estructura organitzativa de la Comissió a les seves necessitats.
QUARTA. Composició de la Comissió Representativa-Institucional
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, el regidor
o regidora d'Educació i altres representants de les regidories i serveis municipals que
consideri oportú.
Per part del Departament d’Ensenyament: l'inspector o inspectora d’Educació de la zona,
representants dels directors i directores dels centres educatius, el director o directora dels
serveis educatius i l’assessor o assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC)
del Pla educatiu d'entorn.
Formaran part de la Comissió Representativa-Institucional representants dels nois i noies,
representants de les AMPA dels centres, representants d’altres departaments de la
Generalitat amb presència a la zona, representants d’entitats i associacions vinculades a la
comunitat educativa del municipi, i qualsevol altre representant de les institucions i
organitzacions que la Comissió consideri.
La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a la primera
reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació.

Antoni Garcia Jiménez
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CINQUENA. Funcions de la Comissió Representativa-Institucional
• Aportar, si s’escau a partir d'una diagnosi prèvia, un projecte educatiu que concreti els
objectius específics del Pla educatiu d’entorn, tot responent als objectius generals del
Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament.

• Concretar l’estructura organitzativa del Pla educatiu d'entorn i definir la composició de
la Comissió Operativa i de les comissions participatives o grups de treball.

•
•
•
•
•
•

Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris.
Recollir els compromisos dels agents educatius participants.
Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria.
Custodiar les actes dels acords adoptats, i vetllar per la seva execució.
Fer el seguiment i l’avaluació del Pla educatiu d'entorn.
Fer el seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni i dels compromisos
adquirits pels signants.
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SISENA. Comissions participatives o grups de treball
Les comissions participatives o grups de treball estan formats per diferents agents
educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar
necessitats, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.
Els plans educatius d’entorn han d’establir les comissions participatives o grups de treball
dels àmbits que considerin necessaris, i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al
territori.
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SETENA. Comissió Operativa
La Comissió Operativa és l’òrgan de gestió del Pla educatiu d’entorn. La formen aquelles
persones que designi la Comissió Representativa - Institucional i carà coordinada pel
membre que designi la Comissió Representativa-Institucional.
VUITENA. Compromisos del Departament d’Ensenyament
Per a l’assoliment dels objectius del present conveni, el Departament d'Ensenyament es
compromet a:
1. Coordinar i optimitzar els recursos i els serveis educatius propis i els dels altres

2.

Marc Solsona Aixala
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3.
4.
5.

6.
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7.

8.
9.

departaments implicats per tal de desenvolupar les actuacions adreçades,
especialment, a donar suport al Pla educatiu d’entorn.
Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un/a assessor/a de llengua,
interculturalitat i cohesió social (LIC) que actuï d’agent catalitzador i dinamitzador del
Pla educatiu d’entorn.
Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla educatiu
d’entorn.
Potenciar la participació dels diferents agents de la comunitat escolar en les comissions
participatives o grups de treball.
Vincular la participació del personal docent en les comissions participatives o grups de
treball als plans de formació de zona i estendre documents acreditatius de la
participació a la resta d’agents educatius.
Promoure l’encaix dels plans educatius d’entorn amb altres actuacions del Departament
d’Ensenyament amb les quals comparteixen objectius.
Promoure el Servei comunitari per tal de garantir que l’alumnat de l’educació
secundaria obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi
accions de compromíscívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, en col·laboració amb les
entitats del territori.
Facilitar l’ús dels espais escolars per al bon funcionament del Pla educatiu d’entorn.
Fer difusió de les bones pràctiques.

NOVENA. Compromisos de l’Ajuntament
Per a l’assoliment dels objectius del present conveni, l’Ajuntament de Mollerussa es
compromet a:
1.
Coordinar i optimitzar els serveis municipals i les actuacions de les altres regidories
per tal de desenvolupar les actuacions adreçades especialment a donar suport al Pla
educatiu d’entorn.
2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un tècnic per contribuir al seu
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funcionament.
3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla educatiu

d’entorn.
4. Promoure l’alineació dels objectius del Pla educatiu d’entorn amb les diverses

5.
6.
7.

Marc Solsona Aixala

9.

DESENA. Protecció del menor
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de:
• Protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
ONZENA. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament de
desenvolupament de l’esmentada Llei orgànica aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21
de desembre i qualsevol altra normativa vigent en el decurs de l’execució del conveni.
Així mateix, i a partir del 25 de maig de 2018, les parts es comprometen al compliment del
que assenyala el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiquespel que fa al tractament
dedades 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).
DOTZENA. Avaluació
Anualment, la Comissió Representativa-Institucional farà una memòria avaluativa del pla
d’actuació i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en retrà comptes a
l’Ajuntament de Mollerussa i als Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.
El Departament d’Ensenyament avaluaràla consecució dels objectius del Pla educatiu
d’entorn en finalitzar els quatre cursos.

Antoni Garcia Jiménez
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8.

plataformes de participació ciutadana i institucional existents en el territori (projectes
educatius de ciutat, projectes de desenvolupament comunitari, etc.).
Potenciar la participació dels agents educatius en les comissions participatives o grups
de treball.
Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn, sempre que sigui possible, les
instal·lacionsi les infraestructures necessàries per al seu bon funcionament.
Promoure el Servei comunitari per tal de garantir que l’alumnat de l’educació
secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi
accions de compromíscívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els
seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, en col·laboració amb les
entitats del territori.
Donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla educatiu d’entorn
per a l’organització de les activitats.
Fomentar bones pràctiques.
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TRETZENA. Vigència
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’inici
del curs 2017-2018, i fins a l’acabament del curs 2020-2021. En finalitzar la seva vigència
i, després d'avaluar l'assoliment dels objectius, es podrà establir un nou conveni, si escau,
que doni suport al manteniment de la xarxa.
CATORZENA. Finançament
La signatura d’aquest conveni no suposa increment de despesa per a l’Ajuntament de
Mollerussa ni per al Departament d’Ensenyament. Per donar suport al desenvolupament
del projecte del Pla educatiu d’entorn, el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de
Mollerussa podran aportar, si escau, els recursos econòmics disponibles que, en tot cas, es
concretaran en una addenda, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Marc Solsona Aixala
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QUINZENA. Resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, que es manifestaràper escrit.
b) Denúnciad’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
c) L’incompliment manifest de les seves clàusules.
d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
e)

seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.

SETZENA. Resolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les parts es comprometen a intentar resoldre
de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i
l’execució d’aquest conveni. En cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de
l’aplicació d’aquest conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament

Per l’Ajuntament de Mollerussa

Martí Barberà i Montserrat

Il·lustríssim Sr. Marc Solsona Aixalà”

“CODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DELS CONVENIS MARC
PER A LA UTILITZACIÓ DE LOCALS PER A DESTINAR-LOS A ESPAIS
D’EXPOSICIONS TEMPORALS DEL PLA DE BARRIS ACTUACIÓ 7.06. RELACIÓ
01/2017.
Vist el conveni marc per a la utilització de locals per a destinar-los a espais d’exposicions
temporals del pla de barris, pel qual els propietaris autoritzen a l’Ajuntament de Mollerussa
la utilització temporal del local, als efectes de destinar-lo a espai d’exposició, tal i com
preveu el Primer punt.

Antoni Garcia Jiménez
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Junta de Govern del 19 d’abril de 2018
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D’acord amb el tercer punt, es determina com a contraprestació a favor dels propietaris,
els imports proporcionals a l’espai que l’Ajuntament utilitzarà a la finalitat esmentada i
com màxim l’equivalent al 50% de l’IBI de naturalesa urbana, a la taxa per serveis de
clavegueram i a la taxa per serveis de recollida d’escombraries, que anualment generi el
local objecte del conveni. Si la durada del conveni és inferior a l’any, les quantitats
resultants s’adequaran proporcionalment. En tots els casos, els imports s’abonaran per
l’Ajuntament mitjançant compensació.
Finalment, i d’acord amb el cinquè punt, la conservació del local objecte d'aquest conveni i
els consums aniran a càrrec de l’usuari, sigui l’Ajuntament o bé altres.
Atès que aquests convenis s’emmarquen en l’Actuació 7.06. Borsa de lloguer de locals
comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori (Pla de
Barris).

A fi i i efectes de tramitar les justificacions davant l’Oficina de Gestió del Programa de
Barris, es necessari indexar i codificar cada un dels expedients que integren la Relació
01/2017; per tant, atenent els antecedents exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny, adopta els següents ACORDS:
Primer.
Aprovar la codificació dels expedients inclosos en la Relació 01/2017,
corresponent als 16 locals que varen signar el conveni d’utilització de locals per a destinarlos a espais d’exposicions temporals, als efectes de la justificació de l’Actuació 7.06. Borsa
de lloguer de locals comercials del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup
Sant Isidori (Pla de Barris), conforme l’annex que s’incorpora en aquest acord.

Marc Solsona Aixala
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En l’Acord de la Junta de Govern de 30/11/2017, es va aprovar la contraprestació a favor
dels propietaris dels 16 locals amb conveni per a la utilització dels mateixos per a destinarlos a espais d’exposicions temporals; l’import total de la contraprestació, fou de 2.986,98
€, equivalents a la part corresponent dels tributs de l’exercici 2017.

Segon. Autoritzar a la regidoria competent per a la tramitació en els termes que siguin
convenients.

Antoni Garcia Jiménez
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Tercer. Notificar el present acord a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Generalitat de Catalunya i donar-ne trasllat a l’Oficina municipal del Pla de Barris i als
serveis econòmics municipals als efectes oportuns.
ANNEX
CODIFICACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LES CONTRAPRESTACIONS RELACIÓ NÚM.
01/2017 (*)
Núm.

Local

Data
Conveni

Baixa
Conveni

IBI 2017

CLA 2017

ESC 2017

TOTAL

EV-2017/01

C/ Ferrer i Busquets, 78

01-01-16

76,95

4,80

32,07

113,81

EV-2017/02

C/ Ferrer i Busquets, 80
Av. Catalunya, 2 A, bx 1 (local
1)

01-01-16

96,29

6,01

32,07

134,37

01-01-16

181,05

11,30

32,07

224,41

EV-2017/03
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(LLEIDA)

EV-2017/04

Av. Catalunya, 2 A, bx 1 (local
2)

01-01-16

157,35

9,82

32,07

199,24

EV-2017/05

C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx A

01-01-16

214,58

13,40

32,07

260,04

EV-2017/06

C/ Domènec Cardenal, 1 C, bx B

01-01-16

202,00

12,61

32,07

246,67

EV-2017/07

C/ Crist Rei, 14, bx2

22-09-14

28,77

1,80

23,00

53,57

EV-2017/08

C/ Domènec Cardenal, 9, bx 1

22-09-14

181,99

11,36

26,71

220,06

EV-2017/09

C/ Onze de Setembre, 32

01-08-14

188,13

11,75

32,07

231,94

EV-2017/10

C/ Santa Cristina, 23, bx 9

23-07-14

41,01

2,56

23,00

66,57

EV-2017/11

C/ Ciutat de Lleida, 4, bx 2

01-01-16

130,85

8,17

32,07

762,75

EV-2017/12

C/ Balmes, 3

01-01-16

12,19

0,76

5,18

18,13

EV-2017/13

C/ Ferran Puig, 9, bx 1

28-07-14

137,86

8,61

32,07

178,53

EV-2017/14
EV2017/15.1
EV2017/15.2

C/ Santa Cristina, 23, bx 2

28-07-14

41,01

2,56

23,00

66,57

C/ Onze de Setembre, 24, bx 8

09-07-14

41,20

0,00

0,00

41,20

C/ Onze de Setembre, 24, bx 8

09-07-14

41,20

5,15

32,07

78,41

EV-2017/16

C/ Jacint Verdaguer, 4

03-11-14

50,00

17,75

23,00
TOTAL

2.986,98

31-10-17

28-02-17

90,75

(*) La relació 01/2017, aprovada per la Junta de Govern en sessió de 30/11/2017, es
correspon exclusivament als expedient tramitats amb càrrec a l’exercici 2017. “
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Junta de Govern del 10 de maig de 2018
“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ CARME, NÚM.1.
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin
els solars objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any,
els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer Carme 1, amb referència cadastral
4611709CG2141S0001HL, propietat de Jordi Pujol Torrent (78084249P) i Maria del Carme
Merce Tella (78081004Y), es vol destinar a aparcament públic de vehicles.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
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En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb JORDI PUJOL TORRENT (78084249P) i MARIA
DEL CARME MERCE TELLA (78081004Y), propietaris del solar ubicat al carrer Carme 1,
amb referència cadastral 4611709CG2141S0001HL.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.

Marc Solsona Aixala
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Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez,
Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jordi Pujol Torrent, major d’edat, amb DNI 78084249P i la senyora
Maria del Carme Merce Tella, major d’edad, amb DNI 78081004Y, domiciliats al C/ La
Creu 6, de Mollerussa (25230).
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jordi
Pujol Torrent i la senyora Maria del Carme Merce Tella en el seu propi nom i representació.

07/02/2019 SECRETARI

EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.

Antoni Garcia Jiménez
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Que el senyor Jordi Pujol Torrent i la senyora Maria del Carme Merce Tella, són titulars del
següent solar gravat pels tributs i amb les quanties següents:
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Solar
C/ Carme, 1

Referència cadastral
4611709CG2141S0001HL

IBI 2017 Clavegueram 2017
570,86 €
35,64 €

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
Primer.- El senyor Jordi Pujol Torrent i la senyora Maria del Carme Merce Tella, autoritzen
a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat,
als efectes de destinar-lo a espai d’aparcament públic de vehicles amb caràcter gratuït.

Marc Solsona Aixala
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Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018
i el dia 31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor dels propietaris, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment
generin el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un
any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic
requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser
objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la
prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de
vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.

Antoni Garcia Jiménez
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- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a
tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la
titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost
el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Setè.- L’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec de la neteja i conservació del solar, així
com dels elements delimitants de la parcel·la.
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Vuitè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les
parts cap relació arrendaticia.
Novè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que
pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les
d’instal·lació i desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es
puguin derivar de la seva explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.

08/02/2019 ALCALDE
Marc Solsona Aixala

La part interessada,”

Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.

Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.

Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin
els solars objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any,
els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer La Creu 8, amb referència cadastral
4611714CG2141S0001AL, propietat de GUIU TUTUSAUS, JOSE MARIA (40783421M), es
vol destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb GUIU TUTUSAUS, JOSE MARIA (40783421M),
propietari del solar ubicat al Carrer La Creu 8, amb referència cadastral
4611714CG2141S0001AL.

Antoni Garcia Jiménez
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“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ LA CREU, NÚM. 8.
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Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
A la ciutat de Mollerussa, ___________________.

08/02/2019 ALCALDE

REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez,
Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, el senyor Jose Maria Guiu Tutusaus, major d’edat, amb DNI 40783421M,
domiciliat al C/ Carme 1, 4 3 de Mollerussa (25230).

Marc Solsona Aixala
07/02/2019 SECRETARI
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INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i el senyor Jose
Maria Guiu Tutusaus en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Que el senyor Jose Maria Guiu Tutusaus és titular del següent solar gravat pels tributs i
amb les quanties següents:
Solar
C/ La Creu 8

Referència cadastral
4611714CG2141S0001AL

IBI 2017
352,52 €

Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,

Antoni Garcia Jiménez

CONVENEN
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Clavegueram 2017
22,01 €
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Primer.- El senyor
Jose Maria Guiu Tutusaus autoritza a l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a
espai d’aparcament públic de vehicles.
Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018
i el dia 31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.

Marc Solsona Aixala
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Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment
generin el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un
any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic
requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser
objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la
prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de
vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:
- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a
tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.

Setè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les
parts cap relació arrendaticia.
Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que
pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les
d’instal·lació i desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es
puguin derivar de la seva explotació en el marc d’aquest conveni.

Antoni Garcia Jiménez
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Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la
titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost
el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
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En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,”

“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A
DESTINAR-LOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES – C/ ENRIC GRANADOS
NÚM. 14.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
diferents propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests espais siguin
susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella finalitat.
Atès que els convenis s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització del
conveni i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i la taxa de clavegueram, que anualment generin
els solars objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un any,
els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Carrer Enric Granados 14, amb referència cadastral
5209201CG2150N0001BZ, propietat de MAYORAL GOU, RAMONA (40689376F), es vol
destinar a aparcament públic de vehicles.
En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el conveni-marc per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a
aparcament públic de vehicles, subscrit amb MAYORAL GOU, RAMONA (40689376F),
propietari del solar ubicat al Carrer Enric Granados 14, amb referència cadastral
5209201CG2150N0001BZ.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a signar, en nom i representació de l’Ajuntament de
Mollerussa, els documents que integren el conveni.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
-------------------CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
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A la ciutat de Mollerussa, ___________________.
REUNITS
D’una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de
Mollerussa, i en el seu nom i representació, assistit pel Sr. Antoni Garcia Jiménez,
Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora Ramona Mayoral Gou, major d’edat, amb DNI 40689376F,
domiciliat al C/ Colon 34, 1 1 del Palau d’Anglesola (25243).
INTERVENEN

Marc Solsona Aixala
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El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament, i la senyora
Ramona Mayoral Gou en el seu propi nom i representació.

EXPOSEN
Davant la necessitat palesa de disposar d’espais idonis on facilitar l’aparcament de vehicles
a fi i efecte d’evitar en la mesura del possible la congestió de trànsit i manca d’aparcament
que en determinats indrets de la ciutat es pateix, l’Ajuntament de Mollerussa promou, amb
distints particulars propietaris de solars, la concertació de convenis per tal que aquests
espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats temporalment pel municipi amb aquella
finalitat.
Que la senyora Ramona Mayoral Gou és titular del següent solar gravat pels tributs i amb
les quanties següents:
Solar
Referència cadastral
IBI 2017
2017
C/ Enric Granados 14
5209201CG2150N0001BZ
785,48 €

Clavegueram
49,04 €

Antoni Garcia Jiménez
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Interessant a ambdues parts que aquest solar pugui destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
Primer.- La senyora Ramona Mayoral Gou autoritza a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa
la utilització temporal del solar anteriorment indicat, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.
Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial prevista entre l’1 de gener de 2018
i el dia 31 de desembre de 2018, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment
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generin el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la durada resulta inferior a un
any, els quals imports s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Quart.- El conveni podrà resoldre’s unilateralment per qualsevulla de les parts, amb l’únic
requisit d’un preavís de 2 mesos d’anticipació a la data proposada. Així mateix podrà ésser
objecte de denúncia, també per qualsevol de les parts, amb una antelació idèntica a la
prevista en l’apartat anterior, en el qual cas quedarà resolt al venciment del termini de
vigència (sigui l’inicial o en pròrroga).
Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte
d’aquest conveni, les obres següents:

Marc Solsona Aixala
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- Aquelles estrictament necessàries per tal d’adequar el solar a la finalitat pretesa. Tindran
aquesta naturalesa les de moviment de terres, explanació i pavimentació que s’estimin
convenients.
- Les de caràcter provisional sempre i quan no alterin la configuració física del solar, llevat
de les esmentades en l’apartat anterior, tals com adequació d’accessos des de la via
pública, enllumenat públic i evacuació d’aigües pluvials.
- Podran instal·lar-se en els solars objecte d’aquest conveni elements o estructures
provisionals, inherents a la finalitat d’aparcament, les quals es retiraran o enderrocaran
per part de l’Ajuntament de Mollerussa a la finalització del conveni. Es consideraran com a
tals, les senyalitzacions, barreres, guixetes, marquesines i similars.
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa podrà reclamar al propietari la part proporcional dels
costos d’urbanització i condicionament del solar, cas que dintre dels 4 primers anys la
titular del solar denunciés el contracte, aplicant-se un percentatge del 75% del pressupost
el primer any, un 50% el segon any i un 25% el tercer any.
Setè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les
parts cap relació arrendaticia.

Antoni Garcia Jiménez
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Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
L’Ajuntament eximeix a la propietat del solar de tota responsabilitat davant de tercers que
pugui derivar-se, directa o indirectament, tant de les obres d’adequació del solar, les
d’instal·lació i desmuntatge dels seus elements i infraestructures, com qualsevol que es
puguin derivar de la seva explotació en el marc d’aquest conveni.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,”

Junta de Govern del 16 de maig de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CLUB ESCUDERIA MOLLERUSSA, PER L’ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT
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D’ESPANYA I DE CATALUNYA D’AUTOCROS –XXVI PREMI ARA LLEIDA, EDICIÓ
2018.
El Club Escuderia Mollerussa és una entitat esportiva que té com objectiu potenciar des de
Mollerussa l’esport automobilístic. L’Escuderia Mollerussa organitza activitats relacionades
amb el món del motor, és pionera a nivell estatal en l’organització del Campionat
d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS i en l’organització d’altres activitats relacionades
amb el món del motor. La realització, cada any, d’aquests esdeveniments esportius, té una
gran repercussió mediàtica, que afavoreix el coneixement de la ciutat de Mollerussa i el
desenvolupament esportiu i turístic de la ciutat.

Marc Solsona Aixala

L’Ajuntament considera que l’organització de les activitats promogudes des de l’Escuderia,
com son les proves del Campionat d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS que es venen
realitzant anualment així com altres que figuren en el calendari de curses de l’Escuderia
són activitats d’interès social per a la ciutat, i per tant, l’Ajuntament, mitjançant
subvenció, vol col·laborar amb Escuderia Mollerussa a efectes de l’organització d’aquestes
activitats. De manera singular per la seva importància, s’efectua la proposta de conveni,
relativa al Campionat d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS –XXVI Premi ARA LLEIDA,
que es preveu celebrar els dies 2 i 3 de juny de 2018.
Es fa constar as efectes oportuns, que la proposa de conveni ha estat tramitada conforme
la legalitat vigent, incorporant-se la Memòria del servei (Esports), Informe Jurídic
preceptiu i acreditació de la consignació pressupostària.
Considerant els antecedents exposats; estimant, tanmateix, la conveniència de la
formalització del conveni; atès que el conveni reuneix els requisits que al respecte
s’estableix en la legislació vigent, especialment en la 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) i Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya (arts. 108 a 112).
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 12.3410.4800007 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Mollerussa, exercici 2018, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
Mollerussa i el Club Escuderia Mollerussa als efectes de l’organització del Campionat
d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS – XXVI Premi ARA LLEIDA i que es preveu celebrar
els dies 2 i 3 de juny de 2018.
Segon. L’Ajuntament és compromet a aportar al finançament de l’acció la quantitat de
7.000,00 €, amb càrrec a la partida 12.3410.4800007 del pressupost de despeses de
l’exercici 2018.

Antoni Garcia Jiménez
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L’Ajuntament de Mollerussa, dins del marc de les competències pròpies que li atribueix
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, vol
ajudar a l’esport , a la vegada que fomentar el turisme i el comerç de la ciutat.
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Tercer. Facultar
l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.
Quart. Comunicar els presents acords a les parts i lliurar-ne testimoni als serveis
econòmics municipals, als efectes oportuns.
CLÀUSULES

Marc Solsona Aixala

L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club
Escuderia Mollerussa als efectes de l’organització de les activitats programades pel Club
Escuderia Mollerussa relatives a l’organització del Campionat d’Espanya i de Catalunya
d’AUTOCROS – XXVI Premi ARA LLEIDA i que es preveu celebrar els dies 2 i 3 de juny de
2018.
SEGONA. – Actuació a subvencionar i previsió de costos.
Són actuacions a subvencionar, les despeses derivades de l’organització de les activitats
programades pel Club Escuderia Mollerussa relatives a l’organització del Campionat
d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS – XXVI Premi ARA LLEIDA, Edició 2018.
La previsió de costos aquesta activitat a subvencionar suposa un pressupost estimat de
TRETZE MIL EUROS [13.000,00 €].
TERCERA. – Quantia de la subvenció
L’Ajuntament de Mollerussa aportarà SET MIL EUROS [7.000,00 €] al Club Escuderia
Mollerussa, per a les activitats esmentades a la clàusula segona. Aquesta aportació anirà a
càrrec de la partida 12.3410.4800007 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de
Mollerussa, de l’exercici 2018.
La subvenció que l’Ajuntament de Mollerussa atorgui en compliment d’aquest conveni,
serà compatible amb altres ajuts que l’Escuderia Mollerussa pugui obtenir per al mateix fi,
sempre que el seu conjunt no superi la totalitat de la despesa prevista en el conveni. Amb
aquesta finalitat el Club Escuderia Mollerussa, comunicarà a l’Ajuntament els ajuts
obtinguts. Si es donés aquest supòsit, haurà d’acordar-se mitjançant addenda al present
conveni, la destinació del romanent resultant de la subvenció.
QUARTA.–
conveni

Pagament i justificació de la subvenció. Seguiment i control del

A partir de la signatura d’aquest conveni, l’Alcalde podrà autoritzar bestretes de pagament
a compte fins al 100% de l’import total de la subvenció prevista al conveni.
Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de la subvenció,
realitzades durant la vigència d’aquest conveni.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

07/02/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

08/02/2019 ALCALDE

PRIMERA . – Objecte del conveni.
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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.



Els documents acreditatius de l’execució de l’activitat seran originals expedits a nom de
l’Escuderia Mollerussa. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el
beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir.

El termini per a presentar la justificació de les despeses s’estendrà fins al 31 de desembre
de 2018.
CINQUENA.- Obligacions del Club Escuderia Mollerussa.
Són obligacions del Club Escuderia Mollerussa, les següents:
a) En tant que perceptor de subvenció específica, el Club Escuderia Mollerussa assumirà
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, pel que fa als aspectes següents:
-
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Executar les activitats objecte del conveni: organització del Campionat d’Espanya i
de Catalunya d’AUTOCROS – XXVI Premi ARA LLEIDA, els dies 2 i 3 de juny de
2018.
Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista al
conveni.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de l’Ajuntament de
Mollerussa i altres entitats de control competents, amb el compromís d’aportar la
documentació que sigui requerida.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documentació en
funció de la legislació sectorial d’aplicació.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat
de facilitar les actuacions de comprovació i control.
Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
Fer constar la participació econòmica de l’Ajuntament de Mollerussa en les accions
de publicitat de l’objecte del conveni.
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37
de la Llei general de subvencions.

b) Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la normativa general de
subvencions, l’Escuderia Mollerussa autoritza a l’Ajuntament de Mollerussa perquè
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pugui sol·licitar les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
SISENA.- Accions de publicitat de la col·laboració
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El Club Escuderia Mollerussa, per tal d’efectuar la publicitat de la ciutat de Mollerussa durà
a terme les accions, principalment mitjançant la difusió de logotips, eslògans, símbols ... ,
que l’Ajuntament consideri oportuns. En concret, les següents:
1. En qualsevol difusió que es faci de l’activitat caldrà incloure la col·laboració de
l’Ajuntament de Mollerussa, ja sigui escrita o en pancartes o fotografies.
2. En el circuit municipal d’AUTOCROS de La Serra col·locarà PANCARTES, facilitades per
l’Ajuntament.
3. Durant el desenvolupament de l’activitat, l'organització donarà pel corresponent
servei de megafonia, una sèrie d'eslògans publicitaris de l’Ajuntament de Mollerussa
que seran facilitats prèviament per la Corporació.
4. Es farà difusió en els mitjans de comunicació de la signatura del present conveni,
que es formalitzarà a la seu de l’Ajuntament de Mollerussa.
SETENA.- Denúncia, modificació del conveni i incompliment.
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, en
els termes que s’estableix a la legislació vigent, és a dir a l’article 49, apartat g) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
L’incompliment del conveni es regularà per allò que es disposa en l’article 50.2, apartat c)
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En aquest sentit indicar el següent:
-

VUITENA . – Vigència del conveni, extinció i pròrrogues.


Vigència: e conformitat amb article 50, apartat h, de la Llei 40/2015 , el termini de
vigència del conveni és des de la data de llur signatura i fins i com a màxim el
312/2018, data a la que s’estén el termini per presentar la justificació de les despeses.



Extinció: Atès a allò que s’estableix a la legislació vigent (article 50, apartat g, de la
Llei 40/2015 i article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
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En cas d’incompliment, qualsevol de les parts podrà notificar a la part no complidora
un requeriment perquè compleixi en el termini d’un mes amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni
i a l’altra part signatària.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part
que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries 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.
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procediment de les administracions públiques de Catalunya) els motius i/o causes
d’extinció del conveni, són les següents:
-

El compliment de les accions que constitueixen llur objecte,
Que s’incorri en causa de resolució.

Es consideren causes de resolució,

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

08/02/2019 ALCALDE

a) El transcurs del termini de vigència del conveni
b) L'acord unànime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
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.


Pròrroga: Aquest conveni no serà susceptible de pròrrogues

NOVENA .- Normativa d’aplicació
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les bases
generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, així
com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 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 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals de Catalunya.
DESENA.- Jurisdicció
Aquest conveni té caràcter administratiu; les qüestions de litigi que poguessin sorgir
respecte a la interpretació i al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa. “

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
PARROQUIAL DE MOLLERUSSA, PERÍODE 2018-2021.

–

CÀRITAS

Càritas Parroquial de Mollerussa és un organisme de l’Església Catòlica dedicat a la
coordinació de la beneficència humanitària. Els treballs humanitaris de Càritas són
realitzats sense tenir en compte la confessió, raça, gènere o ètnia dels beneficiaris, sent
una de les més àmplies xarxes humanitàries de tot el món. La missió de Càritas centra les
seves activitats en la dignitat de la persona humana: combatre de la pobresa, l'exclusió,
la intolerància i la discriminació; propicia que s’habilitin a les persones immerses en la
pobresa a participar els afers que afecten directament les seves vides. Aquests objectius
es poden resumir en el treball i les accions següents:
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Junta de Govern del 7 de juny de 2018
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Dignitat de la persona humana
Opció pels pobres
Solidaritat

El treball de Càritas inclou el suport a diversos sectors socials, sovint en treball conjunt
amb les institucions públiques, en els àmbits següents:
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Suport
Suport
Suport
Suport

a
a
a
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Joves amb problemes de drogoaddicció
persones sense llar
persones amb problemes d'alcoholisme
persones sense sustentació alimentària

L’activitat que desenvolupa CÀRITAS PARROQUIAL MOLLERUSSA té especial incidència en
el treball social que es desplega a la nostra ciutat, i de manera singular en aquell sector
que afecta a famílies i persones amb risc d’exclusió social, agreujada per la forta situació
de crisis econòmica que ens afecta que està portant a la necessitat de cercar aliances més
fortes per donar resposta ràpida i eficient a les situacions socials descrites, ja que,
dissortadament, cada vegada hi ha més persones i/o famílies en risc d’exclusió a la nostra
ciutat. Existeixen noves situacions de pobresa, sobre tot en sectors més vulnerables, que
han generat la participació de forma més activa i contundent per part de CÀRITAS
PARROQUIAL MOLLERUSSA, que, per poder atendre els seus programes, s’ha vist obligada
a augmentar els esforços per implementar accions i/o projectes destinats a pal·liar
aquestes situacions.
L'Ajuntament de Mollerussa té especial interès a continuar mantenint i potenciar si cap, el
gran treball conjunt i en xarxa que està efectuant i s’ha considerat de forma significativa,
que l’activitat que desenvolupa CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSA té especial
incidència en el treball social que es desplega a la nostra ciutat, de manera singular en
aquell sector que afecta a famílies i persones amb risc d’exclusió social. Les accions,
responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de caràcter social i la
promoció i la reinserció socials.
Que en aquesta activitat social es dóna la concurrència de les competències que els
articles 66 i 71 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades: per tant, l'objecte
d'aquesta activitat ha de ser considerat d'interès públic. Així, valorant la seva repercussió
vers la ciutat, s'ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a la satisfacció de
les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s'expressa en la mateixa
llei.
Donat el fort impacte de treball que CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSA està portant
a terme a la ciutat de Mollerussa i el gran treball conjunt i en xarxa que estan fent amb
l’Ajuntament, mitjançant els serveis propis, des de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, s’ha considerar convenient proposar un conveni de suport amb
CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSA, ja amb efectes inicials per a l’anualitat 2018 i
que s’estendrien per un període de quatre anys, és a dir, fins finalitzar l’anualitat 2021.
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Aquest conveni dotaria a l’entitat amb 600 €, per cada anualitat de vigència, ajut que
l’ajuntament de Mollerussa destinaria a propiciar que els projectes i/o accions que estan
portant a terme en matèria de lluita contra la pobresa, siguin possibles.
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 04 2311 4800002 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Mollerussa, exercici 2018, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Segon. El termini de vigència del conveni es fixa en quatre anys, iniciant-se des de la data
de llur signatura, si be se li reconeixen efectes per tota la anualitat 2018, i fins i com a
màxim el 31/12/2021.
Tercer. Autoritzar la aportació econòmica a favor de CÀRITAS PARROQUIAL DE
MOLLERUSSA de 600 €, per cada anualitat de vigència, 2018/2021. Aquest ajut es
destinarà a propiciar que els projectes i/o accions que estan portant a terme en matèria de
lluita contra la pobresa, siguin possibles.
Quart. La Junta de Govern manifesta expressament que en aquesta acció hi concorren els
aspectes essencials següents:





Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
caràcter social, i la promoció i la reinserció socials.
En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que els article 66 i
71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades; per tant, l’objecte
d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Tanmateix, valorant la seva
repercussió vers el municipi, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en la mateixa llei.
Consultada la intervenció de fons, s’acredita la existència de consignació
pressupostària, adequada i suficient per a atendre la proposta.

Per tant l’objecte i finalitat d’aquesta activitat es considera d’interès públic en sectors i
funcions que tenen la consideració de prioritaris, com són l’atenció a col·lectius clarament
desfavorits i en risc d’exclusió social.
Cinquè. L’ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania
i Infància, mitjançant la Coordinadora de l’Àrea, responsable del seguiment del conveni i
de les accions que de forma conjunta o en col·laboració en despleguin.
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Primer. Autoritzar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i
CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSA, conforme les Clàusules inserides en Annex a
aquests acords, amb l’objectiu de donar suport, mitjançant mecanismes de col·laboració
entre ambdues institucions, per tal de propiciar que els projectes i/o accions que CÀRITAS
PARROQUIAL DE MOLLERUSSA desplega en matèria d’intervenció en la lluita contra la
pobresa i les actuacions destinades a pal·liar situacions socials d’exclusió es puguin dur a
terme.
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Sisè. Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article 21.1.b)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.a) de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
Setè. Comunicar els presents acords a les parts i lliurar-ne testimoni als serveis econòmics
municipals, als efectes oportuns.
---------------CLÀUSULES
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PRIMERA.- Objecte del conveni.
L’Ajuntament de Mollerussa i CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSA formalitzen un
conveni amb l’objectiu de donar suport, mitjançant mecanismes de col·laboració entre
ambdues institucions, per tal de propiciar que els projectes i/o accions que CÀRITAS
PARROQUIAL DE MOLLERUSSA desplega en matèria d’intervenció en la lluita contra la
pobresa i les actuacions destinades a pal·liar situacions socials d’exclusió es puguin dur a
terme.
SEGONA.- Accions a subvencionar.
Es consideren accions a subvencionar, el conjunt de l'activitat que desenvolupa CÀRITAS
PARROQUIAL DE MOLLERUSSA, amb especial incidència en el treball social que es
desplega a la nostra ciutat, i de manera singular en aquell sector que afecta a famílies i
persones amb el risc d'exclusió social.
CÀRITAS PARROQUIAL DE MOLLERUSSAdesplega programes adaptats a les necessitats
paleses del seu àmbit d’actuació, que són els següents:


















Càritas t’acull.
Higiene personal i de la llar
Aliments frescos
Beques material escolar ( FAO))
Beques de material escolar
Beques de menjador
Pla d’ ajuda Social
Fons solidari Diocesà
Fons Parroquial
Suport centre de distribució d’aliments
Aliments d’urgència
“El rober de Càritas”
Visitar germans
Reforç escolar
Formació al voluntariat
Participació comunitària
La llengua com a vehicle de diàleg i convivència

El present conveni podrà ampliar els seus objectius i finalitats i, si es dona el cas o les
necessitats ho fan aconsellable, es podrà implementar amb altres àmbits de col·laboració
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sempre i quan siguin adients a l’objecte fonamental: és a dir fer efectiva la prestació de
serveis de caràcter social i a la promoció i la reinserció dels sectors de la societat més
vulnerables.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament aportarà, per ajudar la implementació i desplegament de les accions
esmentades, l’import de 600,00 €, per anualitat (totalitzant l’import de 2.400,00 €per
les quatre anualitats de vigència) iniciant-se la aportació amb efectes per a l’anualitat
2018, amb càrrec al Pressupost General de l’exercici,partida 04 2311 4800002. Per a la
resta de les anualitats de vigència, la quantitat compromesa es consignarà oportunament
al Pressupost General de l’exercici corresponent.

08/02/2019 ALCALDE

QUARTA.– Vigència del conveni, extinció i pròrrogues.
Vigència: De conformitat amb article 49, apartat h, 1r. de la Llei 40/2015, el termini de
vigència del conveni es fixa en quatre anys, iniciant-se des de la data de llur signatura, si
be se li reconeixen efectes per tota la anualitat 2018, i fins i com a màxim el 31/12/2021.
Extinció: Atès a allò que s’estableix a la legislació vigent (article 51, apartat g, de la Llei
40/2015 i article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya)els motius i/o causes d’extinció del conveni,
són les següents:
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El compliment de les accions que constitueixen llur objecte,
Que s’incorri en causa de resolució.

Es consideren causes de resolució,
f) El transcurs del termini de vigència del conveni.
g) L'acord unànime de tots els signants.
h) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
i) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
j) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
Pròrroga: Aquest conveni no serà susceptible de pròrrogues, declarant-se a tals efectes, la
no aplicació de la previsió de l’article 49, apartat h, 2n., de la Llei 40/2015.
CINQUENA.- Pagament i Justificació de la subvenció. Seguiment i control del
conveni
Pagament i Justificació de la subvenció:
A partir de la signatura d’aquest conveni, l’Alcalde podrà autoritzar bestretes de pagament
a compte fins al 100% de l’import total de la subvenció prevista al’anualitat corresponent.
Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de la subvenció,
realitzades cada una de les anualitats de vigència d’aquest conveni.
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Els documents acreditatius de l’execució de l’activitat seran originals expedits a nom de
l’entitat beneficiària. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el/la
beneficiari/ària no és consumidor final i se’l pot deduir.
El termini per a presentar la justificació de les despeses s’estendrà fins al 30 de juny de
l’anualitat següent.
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:
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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 Benestar Social,
Ciutadania i Infància per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions
comunes.

SISENA.- Denúncia, modificació del conveni i incompliment.
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, en
els termes que s’estableix a la legislació vigent, és a dir a l’article 49, apartat g) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Antoni Garcia Jiménez
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L’incompliment del conveni es regularà per allò que es disposa en l’article 51.2, apartat c)
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En aquest sentit indicar el següent:
-

En cas d’incompliment, qualsevol de les parts podrà notificar a la part no complidora
un requeriment perquè compleixi en el termini d’un mes amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni
i a l’altra part signatària.

-

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part
que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries 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.
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SETENA.- Normativa d’aplicació
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les bases
generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, així
com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 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 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals de Catalunya.
VUITENA.- Jurisdicció

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en
relació al compliment i interpretació d'aquest Conveni restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA – CREU ROJA PLA
D’URGELL, PERÍODE 2018-2021.
Creu Roja Pla d'Urgell, és un col·lectiu de voluntaris/es, socis/es, personal tècnic i
col·laboradors que ha fet possible, amb el seu creixement, apropar-se a la població de la
nostra comarca. Els objectius fonamentals s’identifiquen en els objectius marc de Creu
Roja, en el seu àmbit territorial. No obstant, i de forma singular, Creu Roja Pla d'Urgell
desplega programes adaptats a les necessitats paleses del seu àmbit d’actuació, que són
l’atenció als Immigrants, la ocupació i l’atenció a la gen gran.
L'activitat que desenvolupa l’Assemblea Comarcal de Creu Roja Pla d'Urgell té especial
incidència en el treball social que es desplega a la nostra ciutat, i de manera singular en
aquell sector que afecta a famílies i persones amb el risc d'exclusió social, agreujada per la
forta situació de crisi econòmica i que està portant a la necessitat de buscar aliances més
fortes per donar resposta ràpida i eficient a les situacions socials de les persones i/o
famílies en risc d'exclusió a la ciutat, donant resposta també a les noves situacions de
pobresa, sobretot en sectors més vulnerables, nens, aturats i les persones majors de la
ciutat, que han generat la participació de forma més activa i contundent per part de Creu
Roja Pla d'Urgell que, per poder atendre els seus programes, s'ha vist obligada a
augmentar els esforços per implementar accions i / o projectes destinats a pal·liar
aquestes situacions.
L'Ajuntament de Mollerussa té especial interès a continuar mantenint i potenciar si cap, el
gran treball conjunt i en xarxa que està efectuant i s’ha considerat de forma significativa,
que l’activitat que desenvolupa Creu Roja Pla d’Urgell té especial incidència en el treball
social que es desplega a la nostra ciutat, de manera singular en aquell sector que afecta a
famílies i persones amb risc d’exclusió social. Les accions, responen a l’objecte i finalitat de
fer efectiva la prestació de serveis de caràcter social i la promoció i la reinserció socials.
Que en aquesta activitat social es dóna la concurrència de les competències que els
articles 66 i 71 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades: per tant, l'objecte
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d'aquesta activitat ha de ser considerat d'interès públic. Així, valorant la seva repercussió
vers la ciutat, s'ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a la satisfacció de
les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s'expressa en la mateixa
llei.
Donat el fort impacte de treball que Creu Roja el Pla d’ Urgell esta portant a terme a la
ciutat de Mollerussa i el gran treball conjunt i en xarxa que estan fent amb l’Ajuntament,
mitjançant els serveis propis, des de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància,
s’ha considerar convenient proposar un conveni de suport amb Creu Roja el Pla d’ Urgell,
ja amb efectes inicials per a l’anualitat 2018 i que s’estendrien per un període de quatre
anys, és a dir, fins finalitzar l’anualitat 2021.

Marc Solsona Aixala
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Aquest conveni dotaria a l’entitat amb 600 €, per cada anualitat de vigència, ajut que
l’ajuntament de Mollerussa destinaria a propiciar que els projectes i/o accions que estan
portant a terme en matèria de lluita contra la pobresa, siguin possibles.
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 04 2311 4800011 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Mollerussa, exercici 2018, la Junta de Govern,
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i Creu
Roja Pla d’Urgell, conforme les Clàusules inserides en Annex a aquests acords, amb
l’objectiu de donar suport, mitjançant mecanismes de col·laboració entre ambdues
institucions, per tal de propiciar que els projectes i/o accions que Creu Roja Pla d’Urgell
desplega en matèria d’intervenció en la lluita contra la pobresa i les actuacions destinades
a pal·liar situacions socials d’exclusió es puguin dur a terme.
Segon.- El termini de vigència del conveni es fixa en quatre anys, iniciant-se des de la
data de llur signatura, si be se li reconeixen efectes per tota la anualitat 2018, i fins i com
a màxim el 31/12/2021.
Tercer.- Autoritzar la aportació econòmica a favor de Creu Roja el Pla d’ Urgellde 600 €,
per cada anualitat de vigència, 2018/2021. Aquest ajut es destinarà a propiciar que els
projectes i/o accions que estan portant a terme en matèria de lluita contra la pobresa,
siguin possibles.
Quart.- La Junta de Govern manifesta expressament que en aquesta acció hi concorren
els aspectes essencials següents:



Les accions, responen a l’objecte i finalitat de fer efectiva la prestació de serveis de
caràcter social, i la promoció i la reinserció socials.
En aquesta activitat s’hi dóna la concurrència de les competències que els article 66 i
71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya) reconeixen al municipi en les matèries indicades; per tant, l’objecte
d’aquesta activitat ha de ser considerat d’interès públic. Tanmateix, valorant la seva
repercussió vers el municipi, s’ha posat de manifest que aquesta activitat contribueix a
la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en la mateixa llei.
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Consultada la intervenció de fons, s’acredita la existència
pressupostària, adequada i suficient per a atendre la proposta.

de

consignació

Per tant l’objecte i finalitat d’aquesta activitat es considera d’interès públic en sectors i
funcions que tenen la consideració de prioritaris, com són l’atenció a col·lectius clarament
desfavorits i en risc d’exclusió social.
Cinquè.- L’ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància, mitjançant la Coordinadora de l’Àrea, responsable del seguiment del
conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració en despleguin.

Marc Solsona Aixala
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Sisè.- Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
53.1.a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
Setè. Comunicar els presents acords a les parts i lliurar-ne testimoni als serveis econòmics
municipals, als efectes oportuns.
--------------------CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
L’Ajuntament de Mollerussa i Creu Roja Pla d’Urgell formalitzen un conveni amb l’objectiu
de donar suport, mitjançant mecanismes de col·laboració entre ambdues institucions, per
tal de propiciar que els projectes i/o accions que Creu Roja Pla d’Urgell desplega en
matèria d’intervenció en la lluita contra la pobresa i les actuacions destinades a pal·liar
situacions socials d’exclusió es puguin dur a terme.
SEGONA.- Accions a subvencionar.
Es consideren accions a subvencionar, el conjunt de l'activitat que desenvolupa Creu Roja
Pla d'Urgell amb especial incidència en el treball social que es desplega a la nostra ciutat, i
de manera singular en aquell sector que afecta a famílies i persones amb el risc d'exclusió
social.

Antoni Garcia Jiménez
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Creu Roja Pla d'Urgelldesplega programes adaptats a les necessitats paleses del seu àmbit
d’actuació, que són els següents:


Atenció als Immigrants:Aquest programa funciona des de l'any 1996 i assolit una
estabilitat en la que ha arribat a atendre a més d'un miler de persones. Creu Roja
pretén donar eines per promocionar la integració de les persones immigrants que
arriben a la nostra comarca; i per tant atén les seves necessitats bàsiques, els hi dona
informació, orientació i assessorament per tal d'afavorir la seva autonomia social i
laboral i es coordina amb els diferents agents del territori vinculats en aquest sector de
població. Entre les activitats més destacades d'aquest programa hi ha:
-

Participació en la Taula lingüística d ela ciutat
Realització de cursos de castellà i català
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-

Informació i assessorament
Curs d'informàtic
Entregues de bens (alimentació, higiene, vestuari, bitllets, sanitaris, para farmàcia
.../...) per promoure la integració de persones immigrades.



Ocupació: Els diferents programes d'inserció sociolaboral desenvolupats a Creu Roja
tenen l'objectiu d'afavorir la incorporació al món laboral de persones en situació de
desavantatge social per millorar les seves possibilitats d'aconseguir un lloc de treball,
de lluitar contra la discriminació i promoure la igualtat d'oportunitats: Programa
“EmpleaRedes” i programa “Club Laboral”.



Atenció a la gen gran: Aquesta és una de les principals tasques de Creu Roja El Pla
d'Urgell. L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la gent gran, per això cal afavorir
la seva autonomia, acompanyar-la, ajudar-la i programar activitats que omplin el seu
temps d'oci. Aquest és un dels grans reptes de la institució humanitària: que les
persones grans sentin que tenen suport i ajuda. Aquest projecte es compatibilitza amb
programes d'atenció a persones discapacitades.

El present conveni podrà ampliar els seus objectius i finalitats i, si es dona el cas o les
necessitats ho fan aconsellable, es podrà implementar amb altres àmbits de col·laboració
sempre i quan siguin adients a l’objecte fonamental: és a dir fer efectiva la prestació de
serveis de caràcter social i a la promoció i la reinserció dels sectors de la societat més
vulnerables.

Marc Solsona Aixala
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TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament aportarà, per ajudar la implementació i desplegament de les accions
esmentades, l’import de 600,00 €, per anualitat (totalitzant l’import de 2.400,00 €per
les quatre anualitats de vigència) iniciant-se la aportació amb efectes per a l’anualitat
2018, amb càrrec al Pressupost General de l’exercici,partida 04 2311 4800011. Per a la
resta de les anualitats de vigència, la quantitat compromesa es consignarà oportunament
al Pressupost General de l’exercici corresponent.
QUARTA.– Vigència del conveni, extinció i pròrrogues.

Antoni Garcia Jiménez
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Vigència:
De conformitat amb article 49, apartat h, 1r. de la Llei 40/2015, el termini de vigència del
conveni es fixa en quatre anys, iniciant-se des de la data de llur signatura, si be se li
reconeixen efectes per tota la anualitat 2018, i fins i com a màxim el 31/12/2021.
Extinció:
Atès a allò que s’estableix a la legislació vigent (article 51, apartat g, de la Llei 40/2015 i
article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya)els motius i/o causes d’extinció del conveni, són
les següents:
-

El compliment de les accions que constitueixen llur objecte,
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-

Que s’incorri en causa de resolució.

Es consideren causes de resolució,
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L'acord unànime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
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.
Pròrroga:

08/02/2019 ALCALDE

Aquest conveni no serà susceptible de pròrrogues, declarant-se a tals efectes, la no
aplicació de la previsió de l’article 49, apartat h, 2n., de la Llei 40/2015.
CINQUENA.- Pagament i Justificació de la subvenció. Seguiment i control del
conveni
Pagament i Justificació de la subvenció:
A partir de la signatura d’aquest conveni, l’Alcalde podrà autoritzar bestretes de pagament
a compte fins al 100% de l’import total de la subvenció prevista al’anualitat corresponent.

Marc Solsona Aixala
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Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de la subvenció,
realitzades cada una de les anualitats de vigència d’aquest conveni.
Els documents acreditatius de l’execució de l’activitat seran originals expedits a nom de
l’entitat beneficiària. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el/la
beneficiari/ària no és consumidor final i se’l pot deduir.
El termini per a presentar la justificació de les despeses s’estendrà fins al 30 de juny de
l’anualitat següent.

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.

Antoni Garcia Jiménez
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Seguiment i control del conveni

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)



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 Benestar Social,
Ciutadania i Infància per a efectuar el seguiment i la coordinació de les accions
comunes.

SISENA.- Denúncia, modificació del conveni i incompliment.
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, en
els termes que s’estableix a la legislació vigent, és a dir a l’article 49, apartat g) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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L’incompliment del conveni es regularà per allò que es disposa en l’article 51.2, apartat c)
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En aquest sentit indicar el següent:
-

En cas d’incompliment, qualsevol de les parts podrà notificar a la part no complidora
un requeriment perquè compleixi en el termini d’un mes amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni
i a l’altra part signatària.

-

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part
que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries 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.

SETENA.- Normativa d’aplicació
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les bases
generals reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, així
com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 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 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals de Catalunya.
VUITENA.- Jurisdicció
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en
relació al compliment i interpretació d'aquest Conveni restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.”
Junta de Govern del 21 de juny de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PROJECTE PDC SOL IXENT D’ATENCIÓ
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EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL
MUNICIPI, EN EL MARC DEL PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR.

Marc Solsona Aixala
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L’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que el Departament
d’Ensenyament podran desplegar mesures específiques d'atenció a la diversitat per a
tercer i quart curs d'ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a
la continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb
risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten
organitzat el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara
orientació pràctica.
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d’Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures especifiques i/o
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació
laboral o professional.
El centre concertat LA SALLE MOLLERUSSA ha elaborat el seu projecte d’atenció a la
diversitat, en el marc dels programes de diversificació curricular, amb el nom de PDC SOL
IXENT; l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes des del tercer i
quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge,
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen
d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva
integració escolar, social i laboral.
Tanmateix, l’Ajuntament de MOLLERUSSA és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn
sociocultural, i s'ofereix a donar suport al centre LA SALLE MOLLERUSSA col·laborant en el
projecte PDC SOL IXENT, per tal de donar una resposta a les necessitats educatives
especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva integració escolar, social i
laboral. En aquest sentit, l'Ajuntament de MOLLERUSSA disposa de recursos educatius per
a col·laborar en la formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre una
escolaritat plenament normalitzada.

En consideració a quant s’ha exposat; a la vista de la proposta de conveni de col·laboració
i tenint en compte que, en aquesta proposta s’hi dóna la concurrència de 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 en matèries com l’educació, l’objecte d’aquesta
activitat ha considerar-se d’interès públic. Tanmateix, valorant la repercussió d’aquest
esdeveniment per a la ciutat, aquesta activitat 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.

Antoni Garcia Jiménez
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Atenent, doncs, a aquest plantejament, tant el Departament d’Ensenyament com
l’Ajuntament de Mollerussa consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de
donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

A la vista de quant s’ha exposat i dels antecedents obrants la Junta de Govern de
l’ajuntament, per unanimitat del membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mollerussa per al projecte PDC SOL IXENT d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels
Programes de Diversificació Curricular, conforme les clàusules que figuren en l’Annex I a
aquests acords.

08/02/2019 ALCALDE

Segon. Conjuntament amb el conveni, s’aproven els models dels acords
Ajuntament/Empresa col·laboradora per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica
relacionades amb el projecte PDC “SOL IXENT”del col·legi La Salle Mollerussa (Annex II).
Tercer. Facultar l’alcaldia a subscriure el present conveni de conformitat amb l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
53.1.a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLEG 2/2003, de 28 d’abril).
---------“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA PER AL PROJECTE “PDC SOL IXENT” EN EL MARC DE LES
MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI.

Marc Solsona Aixala
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Barcelona,
REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d'Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenat pel Decret 74/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de
juliol de 2011, de delegació de competències de la persona titular del Departament
d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011)
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PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
El senyor Marc Solsona i Aixalà, alcalde de Mollerussa, en virtut de les facultats atribuïdes
per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de
l'educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar
mesures específiques d'atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d'ESO. Aquestes
mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat formativa per a
alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc d’abandonament escolar.
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(LLEIDA)

Són estratègies de diversificació curricular que permeten organitzat el currículum d’acord
amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una clara orientació pràctica.
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d’Ensenyament podrà
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la realització
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures especifiques i/o
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació
laboral o professional.

08/02/2019 ALCALDE

Que el centre concertat La Salle de Mollerussa, ha elaborat el seu projecte d’atenció a la
diversitat, en el marc de les mesures especifiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de
“PDC Sol Ixent”. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de
tercer i/o quart curs d’educació secundària obligatòria que presenten dificultats
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i
que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que
facilitin la seva inclusió escola, social i laboral.
Que l’Ajuntament de Mollerussa és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn
sociocultural, i s’ofereix a donar suport al Col·legi La Salle col·laborant en el projecte Sol
Ixent per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d'aquests alumnes
amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral.

Marc Solsona Aixala
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Que l’Ajuntament de Mollerussa disposa de recursos educatius per a col·laborar i
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que
s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Mollerussa consideren
positiu optimitzar els recursos disponibles pe tal de donar una millor resposta a les
necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents:

Antoni Garcia Jiménez
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CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mollerussa en matèria d’atenció educativa
a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del projecte "PDC
Sol Ixent”.
SEGONA.- El Col·legi La Salle durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel consell
escolar del centre, on per tal de facilitar la inclusió escolar, social i laboral de determinats
alumnes es preveu la realització d’activitats formatives en instal·lacions exteriors al centre
en un període no superior al 40% de l’horari escolar setmanal.
Les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de
titularitat de la Generalitat de Catalunya, participant en aquest projecte, i que a través de
la col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa les realitzen fora del centre educatiu,
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(LLEIDA)

queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han d’haver estat autoritzades pel
consell escolar del centre.
TERCERA.- Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes de 3r i/o
4t d’ESO que presentin dificultats generalitzades d’aprenentatge, un baix nivell
d’assoliment de les competències de la majoria de les matèries en els cursos anteriors i
que tenen compromès l’assoliment de les competències de l’etapa i compleixen algun dels
requisits següents:

1.
Alumnes de tercer o quart curs d’educació secundària obligatòria, que només es
poden incorporar al projecte després de l’avaluació adient i a proposta de l’equip docent, i
quan s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o tutors legals.
2. Alumnes que en acabar de cursar quart curs de l’ESO no han obtingut una avaluació
positiva per superar el curs i/o no han assolit les competències de l’etapa.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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A més a més, serà imprescindible que es compleixin aquest dos requisits:

1. Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) o òrgan
equivalent en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.

2. Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada

amb un document de compromís educatiu.

L’alumne podrà participar en aquest projecte durant un curs acadèmic o bé durant un o
més trimestres, segons la valoració que en facin el propi alumne/a, la seva família, el seu
tutor/a i l’equip docent. En tots els casos els alumnes s’han d’incorporar prioritàriament a
l’inici de curs. Excepcionalment, es podran incorporar en un altre moment del curs si la
valoració de l’equip docent i/o d ela CAD o òrgan equivalent ho estima favorable.
QUARTA.- L’equip docent elaborarà un currículum adaptat a les necessitats formatives de
cada alumne/a amb la finalitat que amb aquest pugui assolir les competències bàsiques de
l’etapa.
Cada alumne/a que participi en aquest projecte formarà part d’un dels grups de 3r o 4t
d’ESO essent aquest el seu grup de tutoria i participarà en el projecte quan sigui adient.
CINQUENA.- L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a facilitar l’accés dels alumnes a
les instal·lacions adients on podran dur a terme activitats d’aplicació pràctica. Per aquesta
raó es formalitzarà un document de col·laboració per part de l’Ajuntament amb cada una
de les entitats que col·laboren d’acord amb el model que s’annexa. Aquestes activitats són
part integrant del currículum formatiu, per la qual cosa els alumnes continuaran
escolaritzats a tots els efectes al Col·legi La Salle durant el temps que les duguin a terme.
L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà amb el centre docent en què l’alumnat està
escolaritzat en la realització d’activitats educatives específiques. Així mateix facilitarà al
centre docent tota la informació necessària per a l’avaluació i conseqüent orientació del
procés d’aprenentatge dels alumnes.
SISENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per a
l’Ajuntament de Mollerussa.
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SETENA.- A l’acabament del curs, el Col·legi La Salle elaborarà una memòria avaluativa
del projecte i del grau d’assoliment dels objectius proposats i en donarà compte al consell
escolar del centre, del qual l’Ajuntament de Mollerussa en forma part.
La Inspecció d’Educació farà la supervisió del procés d’assignació d’alumnes, del seu
seguiment i els resultats.
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per al
Departament d’Ensenyament.

Marc Solsona Aixala
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NOVENA.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2018, i
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2020. Podrà prorrogar-se sempre que ho
manifestin de manera expressa les part signatàries abans de la finalització de la seva
vigència.
DESENA.- L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a complir la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, concretament el què preveu la Llei
orgànica, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
ONZENA.- L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a donar compliment a la normativa
vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’Enjudiciament Civil.
DOTZENA.- Seran causes de resolució del conveni:

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un minin de tres mesos d’antelació
c) Les generals establertes per la legislació vigent.

Antoni Garcia Jiménez
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TRETZENA.- En cas de produir-se alguna qüestió litigiosa sobre la interpretació del
conveni serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa en virtut de la seva
matèria.
Perquè així consti, s’estén el present document en exemplar duplicat, o triplicat si
l’Administració Local demana un altre exemplar, a un sol efecte i, en prova de conformitat,
el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
El Director General d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxiller

L’Alcalde de Mollerussa

Josep Vallcorba Cot

Marc Solsona Aixalà”

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
TECSIDEL PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA PROVA PILOT CONSISTENT EN
SOTMETRE A TRÀNSIT AUTOMOBILÍSTIC REAL EL PROTOTIP DEL SISTEMA
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(LLEIDA)

STREET-FLOW DE TECSIDEL INSTAL·LAT EN UN TRAM DE LA VIA PÚBLICA A
MOLLERUSSA PER TAL DE VALIDAR-NE EL FUNCIONAMENT.
Es dóna compte que el 22 de maig de 2017 es va formalitzar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Mollerussa i Tecsidel per la implementació d’una prova pilot
consistent en sotmetre a trànsit automobilístic real el prototip del sistema Street-Flow de
Tecsidel instal·lat en un tram de la via pública a Mollerussa per tal de validar-ne el
funcionament.
En data 11 d’abril de 2018, l’empresa Tecsidel ha sol·licitat la voluntat de prorrogar el
conveni un any més.

Marc Solsona Aixala
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Considerant l’interès d’aquest conveni, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i Tecsidel per la
implementació d’una prova pilot consistent en sotmetre a trànsit automobilístic real el
prototip del sistema Street-Flow de Tecsidel instal·lat en un tram de la via pública a
Mollerussa per tal de validar-ne el funcionament.
Segon. Aprovar la pròrroga per un any més per tal d’incloure-hi també la realització d’un
aprova pilot del prototip d’un nou sistema anomenat PREIMUS (enhanced and automatic
number Plate Recognition and Environmental Impact Measurements on Urban Spaces of
limited traffic and/or low emissions), que té per objecte el reconeixement automàtic i
millorat de matricules i mesuraments "in situ” d'impacte ambiental en zones de trànsit
limitat (ZTL) o zones de baixes emissions (ZBE), requerits en l’àmbit de les Smart Cities, i
que Tecsidel està presentant al CDTI com a projecte IDI per sotmetre’l a la seva
aprovació. Els mesuraments esmentats suposaran la incorporació de sensors de
dimensions reduides aixi com eventualment d’una càmera tèrmica en el pórtic de
senyalització vial usat pel pilot de STREET FLOW.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en
nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni
de col·laboració i la seva pròrroga.

Junta de Govern del 12 de juliol de 2018
“RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 1/2018
L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment
generin els solars objecte del conveni.

Antoni Garcia Jiménez
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Quart. Notificar el present acord a Tecsidel, als efectes oportuns.”
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Atès que s’ha efectuat el pagament del primer termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2018.
Vista la relació núm. 1/2018, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
primer termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2018.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a
la utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
imports equivalents al primer termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2018, per un
import total de 16.657,14 €.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Junta de Govern del 26 de juliol de 2018
“MODIFICACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
ACUDAM PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS DESTINATS A L’OBERTURA DEL
VIAL DE LA TRAVESSERA DOMENECH CARDENAL DE MOLLERUSSA, DINS DE L’ÀMBIT DEL
PA-AA-07, POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 07 (ACUDAM)
La Junta de govern Local de L’ajuntament de Mollerussa, en data de 8 de febrer de 2018 va acordar
“aprovar el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Comarcal Urgell Ayuda
Minusvalidos (ACUDAM) amb l’objecte d’articular, de mutu acord, la cessió anticipada a favor de
l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat que forma part de l’àmbit del PA-AA07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema viari per concretar els drets que se’n derivin”.
Atès que en l’esmentat conveni s’ha advertit una errada, ja que, la superfície de la parcel·la objecte
d’ocupació té un total de 317,83m2, i no una superfície de 323,10 m2. L’errada es deguda a que en
la superfície computable s’hi ha inclòs la superfície d’una entitat separada de la parcel·la objecte
d’expropiació, amb una superfície de 5,27 m2, la qual no es necessària per a l’execució de les obres
d’urbanització de la travessera Domenech Cardenal, que son les que motiven la tramitació de
l’esmentat expedient.

Antoni Garcia Jiménez
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Vist que l’article 109 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, estableix en el seu apartat segon, que les
administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en les seus actes.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
pel Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Corregir el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Comarcal
Urgell Ayuda Minusvalidos (ACUDAM) que té per objecte articular, de mutu acord, la cessió
anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa d’un terreny de la seva propietat que forma part de
l’àmbit del PA-AA-07del POUM de Mollerussa, qualificat com a sistema viari per concretar els drets
que se’n derivin, de forma que on hi diu que la parcel·la objecte d’ocupació té 323,10 m2 ha de dir
que té 317,83 m2. Que conseqüentment s’efectuin en el conveni esmentat les modificacions que es
deriven de l’esmena d’aquesta errada.
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Segon. Emplaçar a la part interessada a la signatura de la formalització del conveni abans esmentat
amb la inclusió de les esmenes abans assenyalades.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos que siguin
escaients i al Departament d’Intervenció de Fons i a la Unitat de gestió i recaptació tributària als
efectes oportuns.”
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TÀRREGA I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS QUE HAN D’APORTAR DE
FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PTT). CURS 2018-2019.
Els ajuntaments de Tàrrega i de Mollerussa tenen formalitzat un de Conveni de col·laboració amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de Programes de
Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat de “Pla de Transició al Treball” (PTT) en el marc
dels Programes de Formació i Inserció (PFI) adreçat a joves que han acabat l’etapa d’educació
obligatòria sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundaria i obligatòria, per al
quadrienni 2015/2019.
Aquest programa forma part de l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) dins del Plans de
Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb les
administracions locals, que el Departament d’Ensenyament convoca cada any, amb la finalitat de
millorar la formació dels joves, que no tenen el graduat en ESO, proporcionar-li una formació
professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat formativa i la formació al llarg de la vida.

Marc Solsona Aixala
07/02/2019 SECRETARI
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El conveni de col·laboració preveu l’aportació pels Ajuntaments de forma compartida d’una sèrie de
recursos, en concret el següents:







Un/a professor/a contractat/da per al desenvolupament d’aquesta acció.
El material fungible i/o inventariable, necessari per a l’execució del període de formació
bàsica del programa, així com les despeses que comporta el seu funcionament.
El suport dels tècnics municipals.
El suport administratiu necessari per al desenvolupament d’aquesta acció.
El nomenament d’un coordinador responsable de les accions compreses en el programa.
La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.

Atès que finalitzat el curs 2017-2018, segueix existint un col·lectiu d’alumnes que finalitzarà
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, es
fa necessari disposar de recursos formatius específics per atendre aquests alumnes durant el curs
acadèmic 2018-2019, que els facilitin tant l’accés al món laboral com la seva continuïtat formativa,
especialment en la formació professional.
Tenint present l’alternança entre ambdós ajuntaments respecte la contractació del professor/a,
correspondria en aquesta edició (curs 2018-2019) a l’Ajuntament de Mollerussa; per aquest motiu,
l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament proposa la contractació del Sr. ROSELL APARICIO, Xavier, com
a professor/a del programa. En tot cas, la persona proposada acredita haver superat un procés de
selecció, i reuneix les condicions adients. Tanmateix s’acredita l’existència de consignació
pressupostaria en el Pressupost de Despeses vigent.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès el que s’ha exposat, i conforme la proposta de conveni redactada entre ambdues parts, la Junta
de Govern per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de TÀRREGA i
l’ajuntament de MOLLERUSSA, l’objecte del qual és l’establiment de les condicions i sistemes de
repartiment dels recursos que cada ajuntament ha d’aportar al compliment del Conveni de
Col·laboració previst per ambdós ajuntaments i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial organitzats en la
modalitat de “Pla de Transició al Treball” (PTT) en el marc dels Programes de Formació i Inserció
(PFI), conforme les següents CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
És objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions i sistemes de repartiment dels
recursos que cada ajuntament ha d’aportar al compliment del Conveni de Col·laboració
aprovat per ambdós ajuntaments i el Departaments d’Educació, per al desenvolupament del
Pla de Transició al Treball (PTT.); de conformitat amb allò previst a l’antecedent III

Marc Solsona Aixala
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SEGONA. DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ
El professor/a contractat/da per al desenvolupament del PTT s’haurà de regir pels següents
criteris:
1.

Contractació: La contractació per el curs 2018/2019 la durà a terme l’ajuntament de
Mollerussa.

2.

Dedicació: L’acció formativa consistent en l’orientació, formació bàsica i la tutorització
dels joves, es durà a terme la meitat del període contractat a l’ajuntament de Tàrrega i
l’altra meitat del període a l’ajuntament de Mollerussa.

3.

Retribució: Els costos de contractació del curs 2018/2019 els assumirà el 100%
l’Ajuntament de Mollerussa.

TERCERA. RÈGIM JURÍDIC.
En tot allò no previst en el present contracte i atesa la seva qualitat de caràcter administratiu
i especial, seran competents els jutjats i tribunals que estableix la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
QUARTA. DURADA.
La vigència d’aquest conveni es correspondrà amb el curs 2018/2019 del Programa de
Formació i Inserció (PFI) dins la modalitat de Plans de Transició al Treball.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat amb
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article
53.1.a) 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.
Tercer. Tenint present l’alternança entre ambdós ajuntaments respecte la contractació del
professor/a, i atès que en aquesta edició (curs 2018-2019) correspon a l’Ajuntament de Mollerussa,
s’acorda la contractació com a Personal Col·laborador del Sr. ROSELL APARICIO, Xavier,
conforme les condicions següents:
Condicions de contractació:

Modalitat: Contracte laboral d’obra i/o servei determinat.

Lloc de treball:
Professor/a programes PFI- PTT

Dedicació: 37’5 hores setmanals, de dilluns a divendres.

Durada:
Curs 2018-2019

Objecte:
Desplegament conveni PFI-PTT.

Retribucions:
Assignació de retribucions, proporcionals a la dedicació, corresponent al Grup
A2, Nivell Complement Destinació 20 i índex complement específic 04. Gaudirà, tanmateix, del
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dret a percebre les pagues extraordinàries legalment establertes.
Adscripció:
GRUP V: PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A SERVEIS DIVERSOS
2.- PERSONAL COL·LABORADOR ADSCRIT A ÀREES ESPECÍFIQUES: ENSENYAMENT.
Efectes: Els efectes de la contractació s’iniciaran el dia 03 de setembre de 2018 i la seva
durada s’estendrà, com a màxim, a la finalització del programa PFI-PTT del curs 2018-2019,
prevista pel dia 31 de juliol de 2019. No obstant, es podrà considerar causa d’extinció
contractual la no aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega per a la realització de
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició al treball.
Condicions contractuals específiques: seran d’aplicació les condicions contractuals específiques i
particulars que figuren en la plantilla de personal col·laborador, vigent.
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Quart. Comunicar els presents acords a l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents. Igualment, notificar al Sr. Xavier Rossell
Aparicio, la part dispositiva que l’afecti.”
“CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU INS
TERRES DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE TENNIS TAULA: CURS
2018/2019.
Es dóna compte de la proposta de conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de Tennis Taula
Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions del Centre Educatiu
INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis Taula, a desplegar durant el
curs 2018/2019.

Marc Solsona Aixala
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Amb aquest conveni es regula la col·laboració de les tres entitats per tal de fomentar l’activitat de
Tennis Taula i pal·liar la manca d’instal·lacions pròpies per part del Club de Tennis Taula Mollerussa.
Considerant l’interès social de l’activitat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria d’Esports i
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar la formalització del conveni entre l’Institut Terres de Ponent, el Club de Tennis
Taula Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa per a la cessió i ús de les instal·lacions del Centre
Educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de l’activitat de Tennis Taula, conforme les
clàusules que figuren en l’annex d’aquest acord.
Segon. Notificar el present acord a l’Institut Terres de Ponent i al Club Tennis Taula Mollerussa pel
seu coneixement i efectes i facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester pel
desplegament dels acords adoptats.

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX
CONVENI PER A LA CESSIÓ I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU INS
TERRES DE PONENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DE TENNIS TAULA.
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Ferran Llopart, Director de l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa,
President del Consell Escolar del centre; el senyor Ricard Gómez Puig, President del Club Tennis
Taula Mollerussa, i el senyor Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa,
reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest acte i de les
seves lliures voluntats, procedeixen per aquest document a formalitzar el present conveni per a la
cessió i ús de les instal·lacions del centre educatiu INS Terres de Ponent per al desenvolupament de
l’activitat de tennis taula durant el curs escolar 2018/2019.
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MANIFESTEN
Primer. Que l’INS Terres de Ponent disposa d’una sala polivalent, i, a més,
Segon. Que el Club Tennis Taula Mollerussa el passat mes de maig demanà l’autorització d’ús de les
instal·lacions esmentades per realitzar l’activitat de tennis taula durant el curs escolar 2018/2019.
Tercer. Que, atès l’indubtable interès social de l’activitat i segons els articles 53 i 54 del Decret
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
CLÀUSULES

08/02/2019 ALCALDE

Primera. Que l’objecte d’aquest conveni és la cessió de l’ús de les instal·lacions del centre educatiu
INS Terres de Ponent, situat a la Carretera de Torregrossa s/n, al Club Tennis Taula Mollerussa.
Segona. Que l’INS Terres de Ponent cedeix al Club Tennis Taula Mollerussa l’ús de la sala polivalent
(aula magna), perquè en faci l’ús adient a l’activitat que organitzi.
Tercera. L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà en el manteniment ordinari de la sala polivalent,
que se’n derivi de l’ús que en faci el club. S’hi exclou qualsevol reparació estructural que resulti
d’una mala utilització.
L’Ajuntament també s’encarregarà de la neteja de l’espai el dilluns següent a la realització de
competicions del cap de setmana.
Quarta. Que l’autorització d’ús és a precari i subjecta a les següents prescripcions:

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.

Les instal·lacions estan destinades exclusivament a l’ús previst i quedaran lliures i
expedides a disposició de l’Institut en cas que les necessiti o canviïn les circumstàncies
que actualment permeten aquesta cessió.
Que la durada de la cessió d’ús serà des de l’1 de setembre de 2018 fins a l’agost de
2019, amb el ben entès de disposar de cinc dies abans i després per a l’organització,
muntatge i recollida de l’activitat.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil sobre els danys a persones, materials, instal·lacions i perjudicis
causats a tercers en totes les activitats sota control i supervisió de l’assegurat.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa es compromet a reparar els danys ocasionats en les
instal·lacions del centre a causa d’un mal ús, i a la reposició del material que resulti
malmès.
Que l’INS Terres de Ponent facilitarà el subministrament elèctric i d’aigua.
Que el Club Tennis Taula de Mollerussa informarà dels horaris de les activitats que té
previst realitzar de manera puntual i esporàdica.
Que el Club Tennis Taula Mollerussa assegura que disposa del personal necessari, titulat i
competent, així com dels mitjans necessaris i auxiliars, per facilitar sota el seu càrrec la
realització de l’activitat de tennis taula i assumeix totes les responsabilitats derivades de
l’organització, desenvolupament i gestió de les activitats en les instal·lacions del centre
educatiu INS Terres de Ponent sense que el departament d’Ensenyament en pugui
assumir cap responsabilitat directa o indirecta.

Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia següent a la signatura i serà vigent
durant el curs escolar 2018/2019. Això no obstant, serà efectiu des del dia 1 de setembre de 2018.
Per la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest acord en tres exemplars, en
lloc i la data esmentats.
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Joan Ferran Llopart
Director INS Terres de Ponent

Ricard Gómez Puig
President Club Tennis Taula Mollerussa
Marc Solsona Aixalà
Alcalde de Mollerussa”

Junta de Govern del 2 d’agost de 2018
“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU
D'ENTORN PER A L’ANY 2018.

Marc Solsona Aixala
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Antecedents:
En data 12 d’abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir els termes
de la col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla educatiu
d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot
l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es
pretén afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa
educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de
la Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la PRIMERA ADDENDA al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn, relatiu per a l’any 2018, conforme el
text que s’insereix en Annex.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
----------------ANNEX
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A ACTUACIONS DINS
DEL PROGRAMA PROEDUCAR EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN PER A
L’ANY 2018
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REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de
juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament
(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.

Marc Solsona Aixala
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PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
nomenat en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa de 13 de juny de
2015, i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que amb data 12 d'abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social i per a la millora de l’èxit educatiu per
a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmic, social i laboral, mitjançant el
Pla educatiu d'entorn.
Que en aquest moment, el Departament d’Ensenyament vol impulsar mesures preventives
dirigides a augmentar el percentatge d’alumnes que finalitzen amb èxit l’educació
secundària obligatòria en els centres de titularitat pública dels Plans educatius d’entorn.
L’objectiu d’aquestes actuacions és implementar plans d’activitats extraescolars d’extensió
educativa amb un component lúdic i motivador, en el marc de la mesura "Quédate”, i
plans de reforç en les matèries instrumentals durant el més de juliol, en el marc de la
mesura "Ilusiónate”.
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Que aquestes actuacions estan emmarcades en el Programa "Proeducar”, finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar aquesta addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- El Departament d’Ensenyament aportarà un total de 4.000,00 euros
distribuïts de la següent manera:

•

Antoni Garcia Jiménez
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•

2.000,00 euros destinats al desenvolupament d’activitats extraescolars d’extensió
educativa amb un component lúdic i motivador, dins de la mesura "Quédate”
2.000,00 euros destinats al desenvolupament de tallers d’estiu de reforç en les
matèries instrumentals, dins de la mesura "Ilusiónate”
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Les activitats realitzades en ambdues mesures s’adrecen a l’alumnat identificat amb un
perfil de possible abandonament del sistema educatiu, preferentment de 1r i 2n d’ESO, en
els centres de titularitat pública dels plans educatius d’entorn, durant l’any 2018.
L’import d’aquestes assignacions anirà a càrrec de la posició pressupostària
D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, prorrogat per a l’any 2018.
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SEGONA.- En concepte de bestreta, es tramitarà el 65 % de la quantitat total en el
moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (35% de la quantitat
total) es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació de dos
certificats del secretari-interventor de la corporació, un per a cada tipus d’activitat, amb el
vistiplau de l’alcalde.
En aquests certificats, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, amb indicació
de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta
relació també cal fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet
la despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut
fer efectiu el pagament.
L’Ajuntament de Mollerussa haurà de custodiar els originals de les factures i els rebuts
justificatius de les despeses realitzades, que hauran d’estar a disposició dels òrgans de
control de l’Administració.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Aquests certificats s’han de presentar no més tard del 30 de novembre de 2018.
La totalitat de les despeses han d’estar pagades abans del 31 de desembre de 2018.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar
a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del
fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Antoni Garcia Jiménez
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La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte
d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
TERCERA.- Les activitats desenvolupades en el marc d’aquesta addenda, hauran de ser
incorporades a una memòria específica al respecte, que haurà de ser lliurada
conjuntament amb els certificats econòmics explicitats en la clàusula segona.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre
SISENA.- L’Ajuntament de Mollerussa haurà de fer constar la col·laboració del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, de manera expressa en totes les actuacions realitzades.
Així mateix en tota la documentació i materials que es reprodueixin i utilitzin per a la
difusió i publicitat de les actuacions realitzades en el marc d’aquesta addenda hauran
d’incorporar el logo institucional del MECD i la menció expressa “Programa finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport”, com també caldrà fer-ho constar en les publicacions
impreses o electròniques i les notificacions fetes per qualsevol mitjà.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA”

L’ALCALDE DE MOLLERUSSA

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU
D'ENTORN DEL CURS 2018-2019.
Antecedents:
En data 12 d’abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir els termes
de la col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla educatiu
d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot
l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es
pretén afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa
educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de
la Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la SEGONA ADDENDA al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn del curs 2018-2019, conforme el text
que s’insereix en Annex.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
---------------------
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ANNEX
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU
D'ENTORN DEL CURS 2018-2019
REUNITS:

08/02/2019 ALCALDE

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Simon Campa, director general d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de
juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament
(DOGC nú. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.
PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
nomenat en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015, i actuant
amb la representació que li atribueix l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

EXPOSEN:
Que amb data 12 d'abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
Que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollerussa estan tramitant una primera addenda per a actuacions dins del Programa
“Proeducar” en el marc del pla educatiu d'entorn per a l’any 2018.

Antoni Garcia Jiménez
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Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses, que
cal atendre.
Que el conveni esmentat preveu que els recursos econòmics que es destinaran al projecte
es concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar en 8.320,00 euros l’import de les
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla
educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2018-2019.
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SEGONA.- El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de
6.400,00 euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la
participació de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2018: 35% de la quantitat total:
2019: 65% de la quantitat total:

2.240,00 euros
4.160,00 euros

La quantitat corresponent a l’any 2018 es farà efectiva a càrrec de la posició
pressupostària D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la
Generalitat per a l’any 2017, prorrogat per al 2018. La quantitat corresponent al 2019 es
farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària pertinent de l'any 2019.

Marc Solsona Aixala

TERCERA.- El Departament d’Ensenyament farà efectiu a l’Ajuntament de Mollerussa
l’import total de 6.400,00 euros distribuït de la manera següent:
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la
signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà
un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació del certificat del
secretari- interventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses
certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha
de fer constar la relació de despeses efectuades i ha d’incloure també les de l’Ajuntament
per un import de 1.920,00 euros, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat
reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de
pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest
certificat s’ha de presentar no més tard del 30 d’octubre de 2019.
A més a més, la liquidació haurà d’anar acompanyada del certificat de l’acta signat de la
sessió de la Comissió Representativa-Institucional en la qual s’aprova la memòria
avaluativa del pla d’actuació, d’acord amb el que preveu el conveni de col·laboració.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar
a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del
fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte
d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes
establerts a la clàusula segona.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.

Antoni Garcia Jiménez
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L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació mínima de 1.920,00 euros
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La Comissió Representativa-Institucional de cada Pla Educatiu d’Entorn ha de lliurar el seu
pla d’actuació als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament abans del 30
d'octubre de 2018.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per ambdues parts serà causa
de resolució d’aquesta addenda, d’acord amb el que determina l’article 51.2.c) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, podrà comportar el
reintegrament de les quantitats lliurades pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb els
articles 99.1 i 100.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb efectes
des de l’inici del curs escolar 2018-2019, i fins al 31 de desembre de 2019.

08/02/2019 ALCALDE

CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del
Text refos de la Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.
EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA”

L’ALCALDE DE MOLLERUSSA

Junta de Govern del 13 de setembre de 2018

Marc Solsona Aixala
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“RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 02/2018
L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports
equivalents a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment
generin els solars objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del segon termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici
2018.

07/02/2019 SECRETARI

Vista la relació núm. 2/2018, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització
temporal de solars per a destinar-los a aparcaments públics de vehicles, corresponent al
segon termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2018.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis per a
la utilització temporal d’aparcaments públics de vehicles, que s’adjunta com annex, dels
imports equivalents al segon termini de l’IBI de naturalesa urbana, exercici 2018, per un
import total de 6.426,55 €.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
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Junta de Govern del 20 de setembre de 2018
“APROVACIÓ CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’INSTITUT ALMATÀ. [Formació en centres de treball].
Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització d’un Conveni entre
l’ajuntament de Mollerussa i l’Institut ALMATÀ, l’objecte del qual és la col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball (FCT). Aquesta modalitat de convenis es regulen
d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol.

Marc Solsona Aixala
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La relació dels/les alumne/s proposat/s figura en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, sota la
dependència directa del personal professional adscrit a les unitats/serveis de Ciutadania i
Diversitat [Sra. Xènia Muray Duran] i Habitatge [Sra. Eva Millán Calero].
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut ALMATÀ
del conveni de treball en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb el centre Institut ALMATÀ, per a la formació pràctica en
centres de treball (FCT).



Relació d’alumnes:
Cognoms i Nom:
Nombre hores:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

VERGÉS GINÉ, Clara
383
03/10/2018 a 22/02/2019
Benestar Social, Ciutadania i Infància:
Ciutadania i Diversitat - Habitatge
Sra. Xènia Muray Duran i Sra. Eva Millán Calero.

07/02/2019 SECRETARI

Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol,
es declara que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica
prestació de serveis per parts del/la alumne/a.
Tercer.- Notificar la present resolució al centre Institut ALMATÀ, i facultar al Sr. Alcalde, i,
en el seu cas, al Regidor responsable de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància
per a la formalització del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a
l’alumna proposada.”
Junta de Govern del 15 de novembre de 2018

Antoni Garcia Jiménez
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE GLOBALLEIDA I L’AJUNTAMENT
MOLLERUSSA PER L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA VIRTUAL D’OCUPACIÓ.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

DE

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

GLOBALleida és un projecte interinstitucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola
entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com els
recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions (Paeria de Lleida,
Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, Cambra de Comerç de Tàrrega i Cambra de
Comerç de Lleida). Té la missió de contribuir en el desenvolupament econòmic,
empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de
l’emprenedoria i l’ocupació.
D’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, l’àmbit territorial de referència per a la concertació
territorial és la comarca.

Marc Solsona Aixala

Com a resultes d’un estudi per identificar els serveis ocupacionals bàsics dels consells
comarcals i ajuntaments de la província de Lleida, avaluar-ne les possibilitats de
cooperació i gestió comuna, es va plantejar la creació d’una Plataforma Virtual
d’Ocupació entre els diferents serveis d’ocupació públics i privats, sota el paraigua de
GLOBALleida, que proposa, a les entitats territorials que treballen en l’àmbit de l’ocupació,
la Plataforma com a eina de gestió i millora dels serveis i programes ocupacionals que les
entitats considerin adients desenvolupar.
La Plataforma té les següents funcionalitats:
 Disposar d’un programa informàtic per gestionar els projectes, programes i
actuacions de les entitats locals.
 Impulsar la qualitat del serveis d’ocupació locals.
 Millorar l’atenció a les persones en recerca de feina i emprenedoria.
 Tenir accés a una borsa de treball interinstitucional.
 Fer difusió dels serveis i programes d’ocupació que es realitzen.
 Oferir a les persones la possibilitat de gestionar la seva trajectòria professional
(interessos formatius, elaboració del currículum, registres d’inscripció a ofertes de
treball)
 Oferir als ens locals una plataforma per fer difusió de la seva formació: agenda
compartida, preinscripció on-line.
 Disposar d’un sistema d’informació comú entre les entitats adherides per a
gestionar projectes i/o programes d’ocupació cooperatius.
 Oferir formació en competències i habilitats personals i professionals a demandants
d’ocupació i/o persones en recerca activa de feina.
 Millorar la qualificació professional del personal tècnic que treballa en les àrees de
promoció econòmica i ocupació mitjançant la realització de jornades, formació i/o
intercanvi d’experiències.
A la vista de les funcionalitats indicades, s’ha considerat necessari que l’Ajuntament de
Mollerussa, formi part de la Plataforma per a la gestió dels serveis i programes
ocupacionals, tot assumint el compromís de col·laborar en el seu desenvolupament amb

Antoni Garcia Jiménez
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El resultat de la concentració territorial establerta ha de consistir en estratègies, plans o
qualsevol instrument de planificació territorial, que fomenti l’ocupació i el
desenvolupament econòmic i que coordini les iniciatives públiques i privades destinades a
la creació d’ocupació.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones del territori, cooperant i compartint
informació i recursos.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar que l’Ajuntament de Mollerussa formi part de la Plataforma Virtual
d’Ocupació, gestionada pel Consorci públic GlobaLleida per a la gestió dels serveis i
programes ocupacionals.
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE GLOBALLEIDA I l’AJUNTAMENT
MOLLERUSSA PER A L’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA VIRTUAL D’OCUPACIÓ

DE

Lleida, 15 de novembre de 2018

Marc Solsona Aixala

D’una part, el Sr. Oriol Oró Trilla amb DNI 43721167F en qualitat de Conseller delegat del
Consorci públic GLOBALleida, amb CIF núm. Q2500449J, en endavant GLOBALleida, i
domicili social a l’avinguda de Tortosa, núm. 2 de Lleida i, segons les competències que li
atribueix l'article 23 a) dels Estatuts de GLOBALleida, en el qual s'estableix que li
correspon exercir la representació legal del Consorci .
Per l’altra part l’Il·lm. Sr.Marc Solsona Aixalà amb DNI 43727352M en qualitat d’alcalde de
l’Ajuntament de Mollerussa, en endavant Ajuntament de Mollerussa, amb NIF P2517200H,
i domicili social a la Pla de l’Ajuntament, 2, de la ciutat de Mollerussa, degudament
autoritzat i, segons les competències de representació legal que li atribueix l'article 52 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.
MANIFESTEN
Primer: GLOBALleida és un projecte interinstitucional fruit de la voluntat d’integrar en una
sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà així com
els recursos que actualment s’hi destinen des de les diferents institucions (Paeria de
Lleida, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, Cambra de Comerç de Tàrrega i Cambra
de Comerç de Lleida). Té la missió de contribuir en el desenvolupament econòmic,
empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de
l’emprenedoria i l’ocupació.
Segon: d’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’àmbit territorial de referència per a la
concertació territorial és la comarca.
El resultat de la concentració territorial establerta ha de consistir en estratègies, plans o
qualsevol instrument de planificació territorial, que fomenti l’ocupació i el
desenvolupament econòmic i que coordini les iniciatives públiques i privades destinades a
la creació d’ocupació.
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Tercer: com a resultes d’un estudi per identificar els serveis ocupacionals bàsics dels
consells comarcals i ajuntaments de la província de Lleida, avaluar-ne les possibilitats de
cooperació i gestió comuna, es va plantejar la creació d’una Plataforma Virtual
d’Ocupació, d’ara en endavant Plataforma, entre els diferents serveis d’ocupació públics i
privats, sota el paraigua de GLOBALleida.
Quart: GLOBALleida proposa, a les entitats territorials que treballen en l’àmbit de
l’ocupació, la Plataforma com a eina de gestió i millora dels serveis i programes
ocupacionals que les entitats considerin adients desenvolupar.
La Plataforma té les següents funcionalitats:
 Disposar d’un programa informàtic per gestionar els projectes, programes i
actuacions de les entitats locals.
 Impulsar la qualitat del serveis d’ocupació locals.
 Millorar l’atenció a les persones en recerca de feina i emprenedoria.
 Tenir accés a una borsa de treball interinstitucional.
 Fer difusió dels serveis i programes d’ocupació que es realitzen.
 Oferir a les persones la possibilitat de gestionar la seva trajectòria professional
(interessos formatius, elaboració del currículum, registres d’inscripció a ofertes de
treball)
 Oferir als ens locals una plataforma per fer difusió de la seva formació: agenda
compartida, preinscripció on-line.
 Disposar d’un sistema d’informació comú entre les entitats adherides per a
gestionar projectes i/o programes d’ocupació cooperatius.
 Oferir formació en competències i habilitats personals i professionals a demandants
d’ocupació i/o persones en recerca activa de feina.
 Millorar la qualificació professional del personal tècnic que treballa en les àrees de
promoció econòmica i ocupació mitjançant la realització de jornades, formació i/o
intercanvi d’experiències.
Cinquè: tots els consells comarcals i ajuntaments que han manifestat interès han rebut
una visita informativa per tal que tinguin coneixement d’aquesta proposta i, fins i tot, han
rebut formació i acompanyament per a iniciar-se en el funcionament de la Plataforma.
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Sisè: per donar resposta i formalitzar el desenvolupament del projecte, ambdues entitats
acorden signar el present conveni.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per obligar-se i la
representació que intervenen i acorden formalitzar aquest conveni, que es regularà en
base els següents
ACORDS
Primer.- Objecte del conveni
Amb aquesta signatura, els sotasignats acorden formar part de la Plataforma i es
comprometen a col·laborar en el seu desenvolupament amb l’objectiu de millorar
l’ocupabilitat de les persones del territori, cooperant i compartint informació i recursos.
Segon.- Cost del projecte
GLOBALleida assumirà el cost de la Plataforma per un import màxim de 5.082,00€ IVA
inclòs (cinc mil vuitanta-dos euros) i aniran amb càrrec de la partida pressupostària
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4330.227.06 estudis i treballs tècnics del pressupost de l’any 2018 i un import màxim
d’11.000,00€ IVA inclòs (onze mil euros) amb càrrec també a la partida 4330.226.99
despeses d’actuacions del pressupost de l’any 2018.
L’adhesió a la Plataforma no suposa cap cost directe per l’entitat local.
Tercer.- Obligacions de les parts
-
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 Per part de GLOBALleida:
Formar al personal tècnic de l’ens local en l’ús de la Plataforma, prioritàriament de
manera online per evitar desplaçaments innecessaris.
Donar suport en la interacció i gestió de dades a l’aplicatiu dels ens locals.
Revisar i actualitzar els continguts comuns de la Plataforma un cop al mes.
Dinamitzar la Plataforma mitjançant el apartats actualitat, agenda, índex
d’acompliments i estudis socioeconòmics de manera periòdica.
Difondre la informació (accions, cursos...) i publicitat de la Plataforma als destinataris
potencials i públic en general incloent l’emblema de l’ens locals.
Adaptar- en la mesura que sigui possible- la documentació interna de l’aplicatiu a les
justificacions tècniques dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (Catalunya
Emprèn, Garantia Juvenil...)
Gestionar les sessions de formació de millora de l’ocupabilitat per a demandants
d’ocupació que inclou: la programació del catàleg de sessions amb suficient antelació,
assumir el cost de les sessions (personal formador i publicitat), incloure emblema dels
ens locals, fer el seguiment i avaluació de les sessions i expedir, si és el cas, els
certificats pertinents d’assistència.
Organitzar una trobada anual amb el personal tècnic d’ocupació.
Fomentar accions formatives de millora de la qualificació professional del personal
tècnic d’ocupació de les entitats locals.

-

07/02/2019 SECRETARI

-

-

Per part de l’entitat adherida:
Revisar i actualitzar semestralment les dades de programes i serveis de la
Plataforma.
Incorporar en els seus processos de gestió la Plataforma per poder treballar en
xarxa, en funció dels seus projectes d’ocupació.
Aplicar les instruccions de treball que es facilitaran per a gestionar els continguts de
la Plataforma (accions, persones, organitzacions, informació) i mantenir així,
l’estàndard de qualitat.
Compartir la informació relativa a accions, projectes i programes d’ocupació que es
duen a terme en els serveis d’ocupació mitjançant la Plataforma.
Fer difusió de la Plataforma al seu territori respectant els formats en paper i/o
digitals cedits per GLOBALleida.
Executar les sessions de formació de millora de l’ocupabilitat per a demandants
d’ocupació al seu territori que inclou; fer la sol·licitud de sessions dins el termini
establert, selecció d’alumnes, inscripció mitjançant la Plataforma, cessió de l’espai i
equipaments i entrega de fotografia de la sessió per correu electrònic a
GLOBALleida.
Assistir a les jornades de formació adreçades al personal tècnic.

Antoni Garcia Jiménez
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Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de
resoldre els possibles problemes d’interpretació i compliment en relació amb els
compromisos adquirits en el marc del conveni.
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Cinquè.- Protecció de dades
GLOBALleida, com a responsable del tractament, autoritza a l’Ajuntament de Mollerussa, a
encarregar-se del tractament de les dades personals contingudes a l’aplicatiu SPIN.
Ambdós es comprometen a complir amb els requeriments normatius previstos al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de de 27 d’abril del 2016
de Protecció de Dades Personals
Correspon a GLOBALleida com a responsable del tractament recollir les dades amb
l’autorització dels afectats i tenir els tractaments que continguin dades de caràcter
personal degudament registrats.
L’Ajuntament de Mollerussa, tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit
es detallen, quedant sota la seva responsabilitat exclusiva qualsevol ús no autoritzat en
aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per
GLOBALleida.
Les dades es facilitades únicament seran utilitzades per a prestar del servei de suport i
gestió dels programes i serveis d’ocupació. El tractament consistirà en: accés a les dades,
elaboració, modificació, comunicació i conservació.
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o que reculli per a la seva
inclusió, sols per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cap es podran
utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
- Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
l’accés a les dades serà remot, l’accés a les dades és remot, a través de l’aplicatiu
SPIN, mitjançant un sistema d’autenticació dels usuaris registrats.
- Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades, per compte del responsable, en els supòsits legalment indicats en el
RGPD, que inclogui:
a) El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i els seus
responsables , que s’actuï com a encarregat.
b) Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
c) Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de
seguretat apropiades que s’estiguin aplicant.
- No comunicar les dades a terceres persones, menys que compti amb una
autorització expressa del responsable del tractament, amb les supòsits legalment
admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar ha d’informar al responsable i
sol·licitar la seva autorització prèvia.
- Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les que
s’hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, incloent després de que finalitzi
el contracte.
- Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es
comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, i que han estat informats
adequadament.
- Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment
de l’obligació establerta en l’apartat anterior.
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Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades personals.
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió y
oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades davant de l’encarregat del
tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que li
indiqui el responsable. La comunicació ha de fer-ser de forma immediata i en cap
cas més enllà del dia següent laboral al de la recepció de la sol·licitud, juntament,
si és el cas, de totes les informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la
sol·licitud.
Notificació de les violacions de la seguretat de les dades
L’Encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, sense retard
justificat i utilitzant l’adreça de correu electrònic que li indiqui el responsable, les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec que en tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent, quan sigui possible, les categories i el número aproximat
d’interessats afectats, les categories i el número aproximant de registres de
dades personals afectades.
b) Dades de la persona de contacte per a obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals. Descripció de les mesures implementades o proposades
amb l’objectiu de posar remei a la violació de la seguretat de les dades
personals, incloent, si procedeix, les mesures implementades per a pal·liar el
possibles efectes negatius.
Si no es possible facilitat la informació simultàniament, i en la mesura de
que ho sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense retards no
justificats.

L’Ajuntament de Mollerussa, a petició del responsable, comunicarà en el menor interval
de temps possible les violacions de seguretat de les dades al interessats, quan sigui
provable que la violació suposi un alt risc per als drets i llibertats de les persones
físiques.
La comunicació ha de fer-se utilitzant un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els
elements que en cada cas indiqui el responsable, i com a mínim han de ser:
a) La naturalesa de la violació de les dades.
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregar on es pugui
obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de seguretat de les
dades personals.
d) Descripció de les mesures implementades o proposades amb l’objectiu de
posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent, si
procedeix, les mesures implementades per a pal·liar el possibles efectes
negatius.
- Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, això com per a la realització de les auditories
o les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
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Correspon a GLOBALLEIDA:
- Lliurar a l’encarregat les dades necessàries per a la prestació del conveni.
- Vetllar, de forma prèvia i durant el tractament, pel compliment del RGPD per part de
l’encarregat.
- Supervisar el tractament.
Sisè.- 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,
mitjançant el corresponent pacte addicional.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà a la part
perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i perjudicis que en el
seu cas s’hagin pogut ocasionar.
Setè.- 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.
Vuitè.- Durada del conveni.
El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura i fins a 31 de desembre de
2018. Es podran imputar despeses executades des de l’1 de gener de 2018.
En prova de conformitat, es signa el present conveni per triplicat, i a un sol efecte, en el
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.”
Junta de Govern del 13 de desembre de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CIRCUIT
URGELLENC SA PER A L’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL A LA SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL DE MOLLERUSSA.
Es dóna compte el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Circuit
Urgellenc, SA per a l’exhibició de cinema comercial a la Sala d’actes del Centre Cultural de
Mollerussa.
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Implementar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a
garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
Destí de les dades
Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si
procedeix els suports que suporten aquestes dades, una vegada finalitzat el
conveni.
La devolució ha de comportar la supressió total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l’encarregat.
Malgrat tot, l’encarregat por conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l’execució de l’encàrrec.
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Considerant l’interès de l’activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Circuit
Urgellenc SA per a l’exhibició de cinema comercial a la Sala d’actes del Centre Cultural de
Mollerussa, conforme a les clàusules que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde pel desplegament dels acords adoptats i per a signar, en
nom i representació de l’Ajuntament de Mollerussa, els documents que integren el conveni
de col·laboració i el seu annex, aprovat.
Tercer. Notificar el present acord a Circuit Urgellenc SA, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals i Regidories competents.

Marc Solsona Aixala
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“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CIRCUIT
URGELLENC SA PER A L’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL A LA SALA D’ACTES
DEL CENTRE CULTURAL DE MOLLERUSSA.
A la ciutat de Mollerussa, 21 de desembre de 2018.
REUNITS
D’una banda, Circuit Urgellenc, SA, Societat de Responsabilitat Limitada, amb domicili
social a Afores, s/n de 25335 PENELLES amb CIF A-25042169, representada pel Sr. Pere
Aumedes, major d’edat, amb DNI 40886155K, i amb qualitat d’administrador solidari, i
que manifesta que el seu càrrec és de plena vigència i el faculta per a atorgar el present
document, anomenant-lo en endavant “CIRCUSA”.
D’una altra, l’Ajuntament de Mollerussa, amb domicili social a la Plaça de l’Ajuntament,
núm. 1 de MOLLERUSSA CIF núm. P-2517200-H representat pel Sr. Marc Solsona Aixalà
major d’edat, amb DNI núm. 43727352M, i amb qualitat d’alcalde, i que manifesta que el
seu càrrec és de plena vigència i el faculta per a atorgar el present document, anomenantlo en endavant “AJUNTAMENT”

07/02/2019 SECRETARI

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb suficient capacitat legal per a atorgar el
present acord de les seves lliures i espontànies voluntats,
EXPOSEN
PRIMER.- Que “CIRCUSA” és una empresa d’exhibició cinematogràfica que té per objecte
la distribució i la exhibició pública de llargmetratges cinematogràfics de tot tipus i d’altres
productes audiovisuals, que compta amb els permisos i autoritzacions necessaris per tal de
dur a terme projeccions cinematogràfiques al CENTRE CULTURAL de Mollerussa

Antoni Garcia Jiménez
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SEGON.- Que “l’AJUNTAMENT de MOLLERUSSA” està interessat que a la ciutat de
Mollerussa es pugui tornar a veure cinema d’estrena o de caire comercial, ja que des del
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tancament dels cinemes Urgell hi ha un buit en aquest àmbit i que disposa d’un espai, el
CENTRE CULTURAL, on es podrien realitzar sessions de cinema.
TERCER.- Que el CENTRE CULTURAL està equipat amb les infraestructures tècniques
necessàries.
QUART.- Que ambdues parts estan d’acord que les tasques d’exhibició cinematogràfica i
audiovisual les dugui a terme “CIRCUSA” en qualitat d’empresa exhibidora, segons les
condicions que s’exposen en aquest contracte.
I conformes amb les intencions i objectius exposats, les parts subscriuen el present
conveni d’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA DE CINEMA COMERCIAL d’acord amb els
següents:
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CONVENEN
PRIMER.- Objecte
El present contracte té per objecte l’exhibició per part de “CIRCUSA” de pel·lícules de
llargmetratge d’estrena i de caire comercial al CENTRE CULTURAL de Mollerussa, de
manera continuada.
SEGON .- Cessió del CENTRE CULTURAL
a) Per a facilitar que “CIRCUSA” pugui desenvolupar les activitats consistents en la
projecció i exhibició de les pel·lícules, “L’AJUNTAMENT” posa a la seva disposició el CENTRE
CULTURAL, situat al c/ Ferran Puig, 15 de Mollerussa, amb un aforament màxim de 187
espectadors i que reuneix les condicions tècniques necessàries per a dur a terme la
projecció i exhibició pública de pel·lícules de cinema i d’audiovisuals.
b) Atès que al lloc on s’hi projectaran les pel·lícules és un CENTRE CULTURAL i que
“l’AJUNTAMENT” l’utilitza per a realitzar-hi diferents activitats culturals, els termes
d’aquesta cessió d’ús a “CIRCUSA” no és en exclusiva i en qualsevol horari, sinó només
per als dies, les hores i en les condicions que per a l’exhibició de pel·lícules i/o productes
audiovisuals s’estableixen més endavant, i que en cap cas no han d’afectar els altres usos i
compromisos del CENTRE CULTURAL.
c/ “CIRCUSA” pagarà mensualment, la quantitat de QUATRE-CENTES VINT-I-CINC euros
(425,00€) mensuals en concepte de cànon d’us de la sala i equipaments
TERCER.- Condicions Tècniques
“L’AJUNTAMENT” titular del CENTRE CULTURAL, en virtut d’aquest contracte hi aporta, les
instal·lacions i el seu òptim manteniment, així com la conservació i la revisió de la pantalla
de projecció, l’equip de so, l’equip de llums, la neteja i, en general, el bon estat del
CENTRE CULTURAL.
“CIRCUSA” aporta per a cada passi, el personal necessari per a les projeccions, la venda
de les entrades, pel servei de bar de productes típics de cinema (crispetes, llaminadures,
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etc.), i per a una correcta acomodació i vigilància de la sala, mentre duri l’activitat, a més
de realitzar la neteja de les sessions de cinema que s’hi realitzin.
La forma d’exhibició de les pel·lícules serà en el sistema digital. El CENTRE CULTURAL ha
de tenir com a equipaments tècnics una pantalla de 6x3,50, un projector digital i un
sistema d’amplificació de so professionals i tècnicament homologats amb les
característiques de ressonància de la sala.
QUART.- Condicions Legals

08/02/2019 ALCALDE

a) L’exhibició de les pel·lícules serà oficial. Això implica que el CENTRE CULTURAL, ha
d’estar donat d’alta com a sala d’exhibició cinematogràfica en el Registre Oficial del
Departament de Cultura. En qualsevol cas, al tractar-se d’una cessió d’ús del Teatre,
“CIRCUSA” haurà de disposar del corresponent bloc d’entrades numerades, tenint en
compte que per a cada projecció caldrà omplir els formularis de control legal exigibles per
a aquest tipus d’explotació, o donar-se d’alta a un sistema de venda d’entrades
informatitzat a una empresa homologada.
b) En cas que el CENTRE CULTURAL no estigués donat d’alta en el Registre esmentat, serà
“CIRCUSA” qui assumirà l’obligació de l’alta i les obligacions complementaries detallades a
l’apartat anterior.
c) En qualsevol cas, serà responsabilitat de “CIRCUSA” complir les obligacions legals que
es derivin de l’activitat econòmica d’exhibició cinematogràfica i audiovisual, tals com
liquidar els impostos fiscals i els drets d’autor que corresponguin en cada moment.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

CINQUÈ.- Divulgació i Promoció
1) “CIRCUSA” es compromet a difondre la realització de les activitats de projecció que són
objecte d’aquest contracte a través del seu gabinet de premsa i relacions públiques, i a
portar a terme la publicitat i la divulgació en els mitjans televisius, radiofònics, premsa
escrita, etc. tant a les xarxes locals com nacionals.
- Per aquest motiu, “CIRCUSA” posarà a disposició de “L’AJUNTAMENT” de forma periòdica
els dossiers promocionals de les pel·lícules i altres elements publicitaris necessaris per a la
seva divulgació.

07/02/2019 SECRETARI

- “CIRCUSA” també ho anunciarà a la seva pàgina web on es podrà consultar tota la
programació i s’hi especificaran les característiques de les pel·lícules exhibides.
2) “L’AJUNTAMENT” també es compromet a donar totes les facilitats de divulgació de les
pel·lícules exhibides a través dels mitjans habituals de difusió, ja siguin radiofònics, de
premsa i oficials de la població que siguin de la seva competència i fer-ne el màxim de
divulgació.
SISÈ.- Programació habitual

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

a) “CIRCUSA” es compromet a projectar cinema d’estrena llargmetratge els divendres nit,
dissabtes tarda i nit, els diumenges i festius, així com els dilluns, que serà el Dia de
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l’Espectador. Aquesta quantitat es pot ampliar en qualsevol moment i establir-ne una
quantitat superior, sempre de mutu acord entre ambdues parts.
En cas que la pel·lícula sigui de molt èxit o per qualsevol altre motiu d’interès, “CIRCUSA” i
“L’AJUNTAMENT” podran establir i prorrogar, de mutu acord, els dies de projecció, al
marge dels pactats explícitament en aquest apartat.
b) La responsabilitat de la tria de les pel·lícules de la programació habitual del CINEMA
COMERCIAL serà de “CIRCUSA”, que també s’encarregarà de fer la gestió de recerca de les
pel·lícules, el lloguer, les còpies necessàries i els transports.
d) “CIRCUSA” es compromet a que totes aquelles pel·lícules que disposin de còpia de
doblatge en la llengua pròpia de Catalunya, es projectaran en llengua catalana.

Marc Solsona Aixala

S’estableix el preu de les entrades per a les sessions en 7,20€ , amb preus reduïts de
5’20€ pels següents col·lectius: famílies nombroses i monoparentals, menors de 12 anys i
majors de 65, essent el dilluns el Dia de l’espectador amb un preu de 4,90€ i d’acord amb
el que contempla la legislació vigent per a aquests tipus d’explotació.
VUITÈ.- Condicions econòmiques
“CIRCUSA” es fa responsable de les despeses pròpies de l’activitat de cinema, com els
impostos pertinents, despeses i costos salarials, costos dels drets d’exhibició de les
pel·lícules, la logística i transport de les pel·lícules, la publicitat i difusió, connexió de fibra
dels equipis i telefonia.
“L’AJUNTAMENT” es farà càrrec de la despesa elèctrica de la sala i les despeses de
manteniment i equips de l’espai.
NOVÈ.- Vigència
El present CONVENI D’EXHIBICIÓ DE CINEMA COMERCIAL entrarà en vigor des de la seva
signatura i tindrà una durada de 2 anys renovable automàticament per períodes similars,
excepte en el cas que una de les parts notifiqui de forma fefaent a l’altra, la seva decisió
de donar-lo per conclòs, comunicant el fet amb una antelació mínima de 2 mesos.
En cas que no es produeixi aquest preavís, “CIRCUSA” com a exhibidora pot ser objecte
d’una sèrie de perjudicis respecte als contractes de programació que aquesta hagi pactat
amb tercers. En aquest supòsit, quan la manca de preavís hagi implicat un perjudici
valorable econòmicament, “L’AJUNTAMENT” haurà d’indemnitzar els corresponents danys i
perjudicis.
DESÈ.- Jurisdicció Competent
Aquest contracte té naturalesa de dret privat, i per a la resolució de qualsevol litigi que
pugui sorgir de l’aplicació o interpretació del present contracte, ambdues parts es
sotmeten expressament i formal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de

Antoni Garcia Jiménez
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SETÈ.- Gestió d’entrades
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Lleida, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que els pogués
correspondre.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat el present conveni, en el
lloc i en la data indicada a l’encapçalament.”

Marc Solsona Aixala
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL CURS 2018/2019 ENTRE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA I L’INSTITUT MOLLERUSSA PER DESENVOLUPAR ACCIONS DE
CAIRE INTERGENERACIONAL AL CASAL MUNICIPAL PER A LA GENT GRAN.
Es dóna compte a la Junta de Govern de la proposta de formalització entre l’ajuntament de
Mollerussa i el centre docent “INS. Mollerussa” d’un conveni, l’objecte del qual és la
col·laboració per a la formació dels alumnes de cicles formatius de Tècnic d’atenció a les
persones en situació de dependència. Realitzant activitats compartides amb la finalitat de
conviure i realitzar un aprenentatge mutu de coneixements i experiències entre les dues
generacions, teixint un lligam Intergeneracional.
Les diferents activitats es portaran a terme, al Casal Municipal de la Gent Gran i a les
Instal·lacions de INS. Mollerussa.
Tanmateix, també s’informa que hi haurà una sortida de convivència per part dels
usuaris/es del Casal i de l’ alumnat participant en el projecte.
A continuació es fa una descripció de les actuacions que es portaran a terme incorporades
en el conveni i d’altres dades d’interès:
Referent del centre IES Mollerussa:
Referent del Casal Municipal:

Olga Ferré (tutora)
Carme Tudela (referent del Casal)

Aquesta modalitat de convenis es regulen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre
ENS/241/2015, de 27 de juliol.

Antoni Garcia Jiménez
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L’ Alumnat participant seran joves de :
 De 1r curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
(TAPSD).


De 2n curs del CFGM Tècnic d’atenció a les persones en situació de dependència
(TAPSD).

Data inici de les accions :
Data finalització de les accions:

15.01.2019
21.05.2019

Descripció activitats, calendari , lloc i horari de les intervencions:
1- Visita guiada a les instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa,
presentació del servei i sessió de jocs de taula.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
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Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD.
Data proposada: gener de 2019 (25 alumnes –grup desdoblat-)2 dies
(15/01/19 grup A / 22/01/19 grup B).
Horari: de 10:00h a 12:00h

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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2- Implementació d’ activitats artístiques i creatives per part de l’alumnat de primer
curs de TAPSD.
Lloc: instal·lacions del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Destinataris: usuaris del Casal de la gent gran de Mollerussa.
Data proposada: febrer de 2019. (25 alumnes –grup desdoblats-) 2 dies
(05/02/19 grup A / 12/02/19 grup B)
Horari: dins la franja horària de 10:00h a 12:00h
3- Realització de tallers de costura per part d’usuaris del Casal de la gent gran de
Mollerussa.
Lloc: instal·lacions de l’ INS Mollerussa.
Destinataris: alumnat de segon curs de TAPSD (21 alumnes grup sencer)
Dates proposada: 07/03/19, 14/03/19 i 21/03/19
Horari: de 10:00h a 12:00h
4- Sortida de convivència intergeneracional a Verdú . Visita i taller de fang
Lloc: Verdú
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) 1 dia
Data proposada: abril de 2019. El dia 30/04/19 tots/totes els alumnes i
tots/totes les persones grans
Horari: 09:30h a 13:30h.
(*) La despesa vinculada als usuaris/es del Casal va a càrrec de l’ ajuntament i és de :
5- Visita i taller del museu dels vestits de paper de Mollerussa per part d’usuaris
del Casal de la gent gran de Mollerussa i l’ alumant de 2n curs de TAPSD de l’ INS
Mollerussa
Lloc: Museu vestits de paper.
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) i grup persones
grans del Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: maig 2019 2 dies (07/05/19 Grup A i 14/05/19 Grup B)
Horari: de 10:00h a 13:00h
6-Visita a l’ INS Mollerussa, Implementació d’ una gimcana, danses i ball per part
de l’ alumnat de 1r curs de TAPSD l’ INS Mollerussa als usuaris del Casal de la gent gran
de Mollerussa
Lloc: INS Mollerussa (espai exterior, aula F7 i sala d’actes)
Destinataris: alumnat de primer curs de TAPSD (25 alumnes) i grup persones
grans del Casal de la gent gran de Mollerussa
Data proposada: 21/05/19
Horari: de 10:00h a 14:00h
Nombre de participants:
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46 alumnes participaran del projecte
35 persones grans del Casal participant del projecte
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i el centre docent
“INS. Mollerussa” el conveni de la realització dels diferents tallers exposats en aquest
document dins del projecte Intergeneracional:

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol,
es declara que la realització d’aquesta activitat no comporta cap cos al Ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució al centre docent i facultar al Sr. Alcalde, per a la
formalització del conveni .
Quart . Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.”
“CONVENIS DE PRÀCTIQUES ENTRE L’INSTITUT TERRES DE PONENT
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. ESTADA A L’EMPRESA (CURS 2018-2019).

I

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’ajuntament de Mollerussa i
el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, de diversos Convenis l’objecte
dels quals és la col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Aquests
conveni es regularen d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i
Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener. La seva durada serà en un únic període, des del 26
de desembre de 2018 fins el 19 de juny de 2019.
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques es realitzarà sota la dependència directa del personal tècnic professional adscrit
a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, Sr. Óscar Gallinat Piró.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015 , de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància , per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització dels convenis de
treball en pràctiques següents:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, per
a la formació pràctica en centres de treball.



Relació d’alumnes:
DNI

Cognom 1

Cognom 2
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47981443Q
21041030D

París
Garcia

Escudero
Plana

Xavier
Haritz

Durada:
Inici:
finalització:

26.12.2018
19.06.2019

Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener, es de clara que la realització de les pràctiques no comporta
cap relació laboral ni implica prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades i facultar al senyor
l’alcalde pel desplegament dels acords adoptats.”

Marc Solsona Aixala
07/02/2019 SECRETARI
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Junta de Govern del 20 de desembre de 2018
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats,
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a
l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir els
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels
serveis socials bàsics d’aquests municipis.
El Departament de Treball, Afers social i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell han
signat en data 31 d’agost de 2016 un contracte programa per a la coordinació, cooperació
i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte
programa.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la gestió i prestació dels
serveis i programes referents al Serveis Socials Bàsics a prestar en desplegament de la
Fitxa 1 del Contracte Programa 2016_2019; vistos els informes favorables lliurats al
respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent als serveis socials bàsics establerts al
contracte programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents
Acords.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
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règim local, i l’article 53.1.a) 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.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.
REUNITS

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de
Mollerussa
ACTUEN
El primer, en representació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a l’empara de les
facultats que li confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, en virtut de 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.
MANIFESTEN
1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i
preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de
suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.
2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de dita Llei,
l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil
habitants
han
signat
convenis
quadriennals
de
coordinació
i
cooperació
interadministratives per tal de garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
3. Que el Departament de Treball, Afers social i famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell han signat en data 31 d’agost de 2016 un contracte programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on
s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i
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programes que inclou el contracte programa. S’adjunta, en Annex 1, les fitxes 1 de les
anualitats, 2016, 2017, 2018 i 2019.
4. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consell Comarcal,
d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’art. 150 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, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que
permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis socials, i que es
regeix pels següents pactes:
PACTES

08/02/2019 ALCALDE

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la gestió i prestació dels
serveis i programes que consten a l’annex 1 d’aquest conveni segons els criteris i les
condicions que s’estableixen en el contracte programa que aquest Consell Comarcal va
signar amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies amb data 31 d’agost de
2016.
Segon. Compromisos de les parts

Marc Solsona Aixala
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Pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell
-

-

-

-

-

El Consell Comarcal informarà a l’ens local sobre la programació de cada un dels
serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o
programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament.
El Consell Comarcal es compromet a facilitar a l’ens local una memòria on consti
informació general i estadística dels serveis i programes executats i vinculats
directament al que consta a aquest conveni, amb periodicitat anual, així com també

Antoni Garcia Jiménez
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-

El Consell Comarcal es compromet a prestar els serveis i programes, mitjançant
personal propi i/o contractes amb empreses externes, de conformitat amb la normativa
que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni per
cadascun d’ells.
El Consell Comarcal es compromet a destinar íntegrament les aportacions econòmiques
establertes en el contracte programa que va signar amb el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies a la prestació dels serveis o programes per als quals han estat
assignades.
El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar
l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i
programes objecte d’aquest conveni. En document Annex 2 s’indiquen els criteris a
seguir per a imputar costos als beneficiaris del servei.
El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es
desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar
l’ens local d’aquestes amb antelació.
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qualsevol altra dada que l’ens local especifiqui, d’acord amb el que dicta la Llei
15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.
Per l’Ajuntament de Mollerussa
-

-
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-

L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els
criteris i les condicions de cada servei o programa. Aquesta quantitat serà fixada,
tenint en compte les addendes anuals del Contracte Programa, i si s’escau, les
modificacions que el propi programa estipuli, pel que fa a les ràtios de professionals i
actualitzacions de les aportacions econòmiques.
L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla d’actuació
local de serveis socials.
L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de
govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell Comarcal.
L’Ajuntament de Mollerussa, per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels
equips bàsics al municipi, es compromet a habilitar els espais necessaris per la
prestació dels serveis o programes inclosos en el contracte programa i els posarà a
disposició del personal del Consell Comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del
manteniment d’aquests.

Tercer. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia 1 de gener de 2016 finalitza el dia 31 de
desembre de 2019, coincidint amb la mateixa que s’estipula pel contracte programa per la
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les
modificacions que es puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per consens exprés de les parts, per
escrit i per períodes quadriennals.
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Quart. Comissió de seguiment
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec
de la Comissió de seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada pel
conseller/a comarcal de l’àrea d’atenció a les persones i representants d’ambdues parts,
sens perjudici que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la
Comissió, i tindrà les funcions següents:
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Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació i seguiment del
contracte programa entre el Consell Comarcal i el Departament de Treball, Afers socials
i Famílies.
Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin donar durant la
implantació del contracte programa 2016-2019 amb cada ens local.
Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte
programa.
Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
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Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any, i sempre que alguna de les
parts ho cregui necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà
un informe al respecte.
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Cinquè. Resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
 La finalització del termini de vigència.
 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
 L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia amb
tres mesos d’antelació.
 L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell Comarcal o la disposició de la
prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord amb la normativa
relacionada i tal i com s’especifica a l’Annex 3 del contracte programa signat entre
aquest Consell Comarcal.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.
Sisè. Legislació i jurisdicció aplicable
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al
punt quart. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marc Solsona Aixala
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
.......................................

.......................................

El President del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell

Alcalde de l’Ajuntament
de Mollerussa

ANNEX 1
Contingut: Fitxes 1 de les anualitats, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX 2
Els imports que es corresponen amb les respectives Fitxes econòmiques del Contracte
Programa 2016/2019, són estimatius. Inclouen l’import pressupostat per l’Ens Local
[Consell Comarcal del Pla d’Urgell] i l’import atorgat pel Departament [Departament de
Benestar Social i Família, actualment Departament de Treball, afers socials i família].
Els imports que són imputables a les prestacions, respecte de les quals en són beneficiaris
els municipis, són els derivats dels projectes següents:
Fitxa 01. Professionals equips bàsics (TS i ES)
Fitxa 01. SAD Dependència
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Fitxa 01. SAD Social
El finançament, en tots els casos, correspon al models de repartiment següent: el 75% al
Departament de Benestar Social i Família, actualment Departament de Treball, Afers
Socials i Família, i el 25% restant als municipis de la comarca, als quals se’ls repercutirà
establint un import per habitant i any, que serà fixat en l’Ordenança Fiscal que aprovi el
Consell Comarcal de l’Urgell.
En la tramitació de l’Ordenança es donarà tràmit d’audiència específic als municipis
beneficiaris del servei.”

Marc Solsona Aixala
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES
SITUACIONS DE RISC. FITXA 2.2. DEL CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019
L’article 103 la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei
estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc. Així
mateix, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com
delegats, d’acord amb la cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i
l’apartat 2 preveu que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de
menys de 20.000 habitants en la titularitat de competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis. La Llei igualment determina que l’Administració de la
Generalitat i els ens Locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials,
mitjançant els instruments que s’estableixen a la legislació de Règim Local i Procediment
Administratiu.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: programes
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc, en desplegament de la Fitxa 2.2
del Contracte Programa 2016_2019; vistos els informes favorables lliurats al respecte, la
Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància,
ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 2.2 del
contracte programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents
Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.
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Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES
SITUACIONS DE RISC. FITXA 2.2. DEL CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019

08/02/2019 ALCALDE

Mollerussa,
D’una part, l’Il·lm. Sr._________________-, president del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les
atribucions que preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya.
I de l’altra part l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa,
que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li
confereix l’art. 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.

Marc Solsona Aixala
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Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en
representació de les respectives institucions, i
EXPOSEN
I.- L’article 103 la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una
situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa
que permetin disminuir o eliminar la situació de risc. A més, l’article 104 de la Llei
estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la situació de risc.
Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com
delegats, d’acord amb la cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i
l’apartat 2 preveu que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de
menys de 20.000 habitants en la titularitat de competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis.
La Llei igualment determina que l’Administració de la Generalitat i els ens Locals
col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, mitjançant els instruments
que s’estableixen a la legislació de Règim Local i Procediment Administratiu.

Antoni Garcia Jiménez
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II.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic
preveu la formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions
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públiques, per a l’exercici de competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat
comuna.
III.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma
singular el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els articles 303 a 311.

Marc Solsona Aixala
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IV.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a la
Comarca, l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar
l’Administració de la Generalitat.
V.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del
Contracte programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de
Benestar Social i Família, i s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis
i programes de l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i Família
[actualment Departament de Treball, afers socials i família].
VI.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal el Protocol del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família [actualment Departament de Treball, afers
socials i família] i el Consell Comarcaldel Pla d'Urgell, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius a benestar social i a polítiques d’igualtat, pel període 2016-2019, que
incorpora la fitxa 2.2. amb el següent concepte: SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS, PROGRAMES
D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE RISC.
VII.- En les addendes corresponents a les anualitats 2016/2019, s’assigna al compte extra
pressupostari en favor de l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per import de
3.202,00 € [anualitats 2016 i 2017], i de 6.200,00 € per a les anualitats 2018 i 2019. Els
imports són per a finançar els projectes i/o accions que s’indiquen en la clàusula Tercera
[Accions que s’han de desenvolupar].
VIII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu
interès, amb la subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108
de la Llei 26/10, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector
Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
És per això que les parts subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. - Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni
de col·laboració pel desenvolupament dels SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

EDUTATIVA DAVANT
PROGRAMA].

LES

SITUACIONS

DE

RISC.

[FITXA

2.2.

DEL

CONTRACTE

Segona.- Objectius
Generals:
- Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el
seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges,
prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits
socioeducatius.
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Específics:
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:
- Desenvolupament personal i integració social.
- Adquisició d’aprenentatges.
En relació al mateix servei:
 Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea
bàsica respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts,
prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
 Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.
 Compensar dèficits socioeducatius.
Tercera.- Accions que s’han de desenvolupar
L’Ajuntament de Mollerussa, mitjançant la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i
Infància, en aplicació del present conveni ha d’implementar i dur a terme les següents
accions:
 Espai jove intercultural
 Projecte despertador i seguiment
 Projecte d’ Intervenció per a joves i famílies
El Consell Comarcal, en aplicació de la dotació econòmica que ha establert el Departament
de Treball, afers socials i família, finançarà a l’Ajuntament de Mollerussa en els termes
recollits en l’apartat dels recursos que cal emprar.
Quarta.- Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar son els necessaris,
humans i/o materials, per a desplegar les accions esmentades.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell abonarà a l’Ajuntament de Mollerussa el finançament
de les accions esmentades i pels imports consignats, indicats en l’antecedent VII:
3.202,00€, corresponents a les anualitats 2016 i 2017, i 6.200,00€ per a les anualitats
2018 i 2019 en els termes i abast següents:
Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament
de Mollerussa mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i
degudament certificat per la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el
Consell Comarcal disposarà de la justificació de la totalitat de la despesa efectuada en
l’exercici de l’activitat objecte del conveni abans del dia 1 de desembre de cada anualitat,
aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant aquells altres que se li puguin
requerir a l’Ajuntament de Mollerussa, sempre i quan guardin relació amb l’activitat
desenvolupada i la pròpia despesa.
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Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona
anterior i aquesta s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa
en aquest establerts. Així mateix, el Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada
tenint en compte en relació amb la forma, terminis i condicions allò que s’estableix a la
clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya juntament amb aquesta
documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import
corresponent.

Marc Solsona Aixala
07/02/2019 SECRETARI
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Cinquena. - Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els
termes previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense
que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell
Comarcal per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual,
sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat,
als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de lesa
Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a
l’Ajuntament de Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest
haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en
el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i
previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes
d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels
pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap
cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini
a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la
normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència,
sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic
administratiu”.

Sisena.- Avaluació
Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de
Mollerussa realitzi els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació
de l’addenda que desenvolupa el conveni del Contracte Programa [Fitxa 2.2, apartat 5].
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Signatura 1 de 2

Setena.- Responsabilitat laboral i administrativa

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret
administratiu entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat
per part de l’Ajuntament de Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels
professionals per a la implementació d’aquest conveni s’ajusta a les normes de dret
laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents aplicables.
Vuitena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions
del conveni ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda
corresponent.

08/02/2019 ALCALDE

Novena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del
desenvolupament general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de
seguiment, constituïda a l’efecte i composada per dos representants de cadascuna de les
parts signants.
Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a
de ciutadania i migracions de Serveis Socials. I per part de l’Ajuntament el regidor/ra
encarregat de l’àrea i el Tècnic/a responsable.

Marc Solsona Aixala
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Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de
les relacions amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació
dels recursos humans i els materials necessaris per a la realització de les accions.
Desena.- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, i implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar
la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar
les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre les mateixes.
Onzena.- Resolució anticipada del conveni
Seran causes de resolució anticipada del conveni:






El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social
i Família.
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La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.

La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats
indegudament percebudes o no aplicades.
Dotzena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla
d’Urgell en tota la documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Tretzena.- Vigència

08/02/2019 ALCALDE

El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si
be els efectes es retrotreuen a 1 de gener de 2016.
Catorzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació,
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de
tractar de solucionar-se en el sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i,
en darrera instancia, se substantivaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa de
la ciutat de Lleida.

Marc Solsona Aixala

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE”

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE LA
FITXA 7 “MIGRACIONS I CIUTADANIA”. ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE
PROGRAMA. 2016/2019]
La llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions formatives i
informatives. L’article 8 enumera els continguts mínims de les accions formatives, entre
d’altres, coneixements laborals i coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
Pel que fa als coneixements laborals, l’article 10 determina que els titulars del dret d’accés
al servei de primera acollida han de poder assolir uns coneixements bàsics per a fer
possible la pena efectivitat de llurs drets i deures laborals, tant per a l’accés al món laboral
com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional. L’article 11
estableix els àmbits bàsics del coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.
Així mateix, l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de la primera acollida, i també
de prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que
estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig.

Antoni Garcia Jiménez
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I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
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Que el Contracte Programa aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell preveu la
fitxa 7.- Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió, en la que en la es determina
que a l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries

9.214,00 €

Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

600,00 €

Aquests imports, es corresponen exclusivament al Conveni que regula l’anualitat 2016.
Per a les anualitats 2017-2019, els imports es fixen en les quanties següents:

Marc Solsona Aixala
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Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries

17.346,58 €

Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

1.400,00 €

Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels
programes i accions de la Fitxa 7 del Contracte Programa 2016_2019, esmentats; vistos
els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea
de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 7 “MIGRACIONS
I CIUTADANIA”, del contracte programa 2016-2019, conforme el text que s’insereix en
Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE LA
FITXA 7 “MIGRACIONS I CIUTADANIA”. ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE
PROGRAMA. 2016/2019]
Mollerussa, _____________________

de 2018;

D’una part, l’Il·lm. Sr. ..............., president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, que
actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les atribucions que
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preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la llei d’organització comarcal de Catalunya.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que
actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li
confereix l’art. 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.

Marc Solsona Aixala
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Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en
representació de les respectives institucions, i
EXPOSEN
I.- Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tan propis com
delegats, d’acord amb la cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent i el
apartat 2 preveu que siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de
menys de 20.000 habitants en la titularitat de competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis.
La Llei igualment determina que l’Administració de la Generalitat i els ens Locals
col·laboren en l’aplicació de les polítiques de Serveis socials, mitjançant els instruments
que s’estableixen a la legislació de règim local i procediment administratiu.
II.- Que la llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida, el qual consta d’accions
formatives i informatives. L’article 8 enumera els continguts mínims de les accions
formatives, entre d’altres, coneixements laborals i coneixement de la societat catalana i
del seu marc jurídic. Pel que fa als coneixements laborals, l’article 10 determina que els
titulars del dret d’accés al servei de primera acollida han de poder assolir uns
coneixements bàsics per a fer possible la pena efectivitat de llurs drets i deures laborals,
tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera
professional. L’article 11 estableix els àmbits bàsics del coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic.

Antoni Garcia Jiménez
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III.- Que l’obligació de garantir la disponibilitat del servei de la primera acollida, i també
de prestar-lo, correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat en els termes que
estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig.
Les accions cofinançades provinents del Fons Social europeu en el marc del Programa
Operatiu FSE de Catalunya estaran recollides en un document annex “Conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa per al
desenvolupament del Servei de Primera Acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya”.
IV.- Que el desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, s’articula a
través del Decret 150/2017, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya. L’article 1 d’aquest Decret fa referència a la
regulació del servei de primera acollida, que defineix l’article 2.b) de la Llei 10/2010, del 7
de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Dels

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ed6486bf46e544a8b145d3ffca0f5474001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

programes d’acollida especialitzada, que defineix l’article 2.c) de la Llei 10/2010, del 7 de
maig. Dels informes que la Generalitat emet en l’àmbit de la legislació estatal d’estrangeria
i de nacionalitat amb participació o sense dels ajuntaments. I, de certes funcions
professionals especialitzades de l’acollida i la integració.
V.- Que en garantia de prestació del servei, l’article 18 del Decret 150/2014, de 18 de
novembre, assigna a la Generalitat i als municipis la seva prestació directa o amb fórmules
de col·laboració pròpies del regim local en els termes de l’article 21 de la Llei 10/2010, del
7 de maig. En aquest sentit, l’esmentat article estableix que els ens supramunicipals
poden prestar el servei de primera acollida o establir programes d’assistència i cooperació
als municipis amb una població inferior a vint mil habitants.

Marc Solsona Aixala
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VI.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic
preveu la formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions
públiques, per a l’exercici de competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat
comuna.
VII.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma
singular el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els articles 303 a 311.
VIII.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a
la Comarca, l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar
l’Administració de la Generalitat.
IX.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del
Contracte programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de
Benestar Social i Família, i s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els serveis
i programes de l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i Família.
X.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal el Protocol del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcaldel Pla d'Urgell, en matèria
de serveis socials i altres programes relatius a benestar social i a polítiques d’igualtat, pel
període 2016-2019.
XI.- Que el Contracte Programa aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
preveu la fitxa 7.- Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió, en la que en la es
determina que a l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

9.214,00 €
600,00 €

Aquests imports, es corresponen exclusivament al Conveni que regula l’anualitat 2016.
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Per a les anualitats 2017-2019, els imports es fixen en les quanties següents:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

17.346,58 €
1.400,00 €

XII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu
interès, amb la subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108
de la Llei 26/10, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector
Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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És per això que les part subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera. - Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni
de col·laboració pel desenvolupament dels programes dels serveis de primera acollida i
d’integració i cohesió social, que podrà comprendre els programes i accions, següents:

Marc Solsona Aixala
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Programes i accions cofinançades pel FSE
1. Mòduls formatius
1.1. Formació en coneixements laborals. Mòdul B.
1.2. Formació en coneixement de la societat catalana. Mòdul C.
1.3. Competències lingüístiques bàsiques en alfabetització.
2. Contractació de professionals
2.1. Tècnic d’acollida.
2.2. Tècnica de polítiques migratòries (en actuacions d’acollida i integració).

3. Servei de primera acollida
3.1. Accions d’orientació laboral i assessorament jurídic matèria estrangeria.
3.2. Serveis d'interpretació lingüística.
3.3. Programa acollida a les persones immigrades i retornades per reagrupament
familiar.
4. Projectes de promoció de la cohesió social
4.1. Foment coneixement i espai de relació intercultural.
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors.
4.3. Promoció de la convivència i mediació.
4.4. Promoció de l'èxit escolar dels fills i les filles de les famílies immigrades.
5. Accions de suport a persones refugiades
5.1. Reforç dels serveis públics que atenen persones refugiades.
5.2. Actuacions de desplegament del Programa Català de Refugi (PCR).
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Activitats de cohesió social i altres programes i accions
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Les accions inicials pel període 2017/2019, comprenen, el següent
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
4.2. Promoció de la sensibilització de la població:
Això no obstant, la previsió és realitzar el desplegament de les accions previstes en el Pla
Local de Ciutadania i Migracions, 2017/2019.
El conjunt de les actuacions previstes a la Fitxa 7, és el que s’indica en el quadre següent:
Fitxa
7 Acollida i integració de persones estrangeres immigrades

2017 2018 2019

08/02/2019 ALCALDE

Desenvolupament dels programes dels serveis de primera acollida pel FSE
1 Mòduls Formatius
1.1 Mòdul B
1.2 Mòdul Forma ti u C
1.3 Al fa beti tza ci ó

Marc Solsona Aixala

x

x

x

x

x

2 Contractació de professional en marc serveis d'acollida
2.1 Tècni c d'a col l i da
2.2 Tècni c/a en pol íti ques mi gra tòri es
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x

x

Activitats de cohesió socials i altres programes
3 Servei de primera acollida
3.1 Ori enta ci ó l a bora l i a s s es s ora ment jurídi c ma tèri a es tra ngeri a
3.2 Servei s d'i nterpreta ci ó l i ngüís ti ca
3.3 Progra ma a col l i da i mmi gra des i retorna des per rea grupa ment fa mi l i a r
4 Projectes de promoció de la cohesió social
4.1 Foment conei xement i es pa i de rel a ci ó i ntercul tura l
4.2 Promoci ó de l a s ens i bi l i tza ci ó de l a pobl a ci ó: Rumors

x

x

4.3 Promoci ó de l a convi vènci a i medi a ci ó
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4.4 Promoci ó de l 'èxi t es col a r fi l l s /es fa míl i es i mmi gra des

x

x

5 Accions de suport a persones refugiades
5.1 Reforç s ervei s públ i cs
5.2 Actua ci ons Progra ma Ca ta l à de Refugi (PCR)

Segona.-Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar són:
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del
Sistema d’informació, del suport administratiu, entre d’altres, va a càrrec de l’ens local
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gestor de l’àrea bàsica de serveis socials (art. 62.3 de la Llei 12/2007, d’11d’octubre, de
serveis socials).

Marc Solsona Aixala

En relació a l’ens:
 Fer el diagnòstic permanent del fet migratori al municipi.
 Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Pla de ciutadania i migracions
(PLCM) o plans equivalents del municipi.
 Ser referent i donar suport, quan escau, a tots els membres del consistori de la
institució entorn a les polítiques públiques en l’àmbit de la ciutadania i les
migracions.
 Establir mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels
diferents processos migratoris.
 Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Servei de Primera Acollida (S1A)
en el municipi.
 Promoure la participació ciutadana mitjançant la col·laboració i/o implementació de
programes d’actuacions.
En relació a la persona migrant:
 Establir els mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels
diferents processos migratoris.
 Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el S1A en el municipi.
 Executar, si escau, les accions del S1A.
En relació a la comunitat i entitats:
 Sensibilitzar i fomentar el coneixement i la interrelació mútua mitjançant la
col·laboració i/o implementació de programes d’actuacions.
 Promoure la participació ciutadana, cohesió social i convivència mitjançant la
col·laboració i/o implementació de programes d’actuacions.
 Assessorar i donar suport en la gestió de la diversitat en l’àmbit de ciutadania i les
migracions.
En relació a l’equip de treball i en relació amb altres administracions:
 Elaborar i planificar protocols i circuits d’atenció ciutadana municipal.
 Vetllar per la coordinació, la col·laboració i el treball en xarxa de les administracions
de l’àmbit territorial.
 Impartir i/o participar en activitats formatives.
Finançament dels següents programes i accions, a incloure en les addendes 2017/2019:
Programes i accions cofinançades pel FSE
2.2. Tècnica de polítiques migratòries
Activitats de cohesió social altres programes i accions
4.2. Promoció de la sensibilització de la població: Rumors

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

07/02/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

08/02/2019 ALCALDE

Recursos Humans: un professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials, Tècnic/a en ciutadania i migracions, amb l’assignació de les funcions:
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Aquests imports podran ser modificats a resultes de les vinculacions pressupostades que el
desenvolupament del Contracte Programa per les anualitats puguin incorporar-se.

Marc Solsona Aixala

Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona
anterior i aquesta s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa
en aquest establerts. Així mateix, el Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada
tenint en compte en relació amb la forma, terminis i condicions allò que s’estableix a la
clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya juntament amb aquesta
documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import
corresponent.
Tercera. - Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els
termes previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense
que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell
Comarcal per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual,
sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat,
als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de lesa
Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a
l’Ajuntament de Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest
haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en
el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i
previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes
d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels
pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap
cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini
a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la
normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència,
sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic
administratiu”.

Antoni Garcia Jiménez
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Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament
de Mollerussa mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i
degudament certificat per la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el
Consell Comarcal disposarà de la justificació de la totalitat de la despesa efectuada en
l’exercici de l’activitat objecte del conveni abans del dia 1 de desembre de cada anualitat,
aportant els documents que s’hi preveuen i facilitant aquells altres que se li puguin
requerir a l’Ajuntament de Mollerussa, sempre i quan guardin relació amb l’activitat
desenvolupada i la pròpia despesa.
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Quarta.- Avaluació
Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de
Mollerussa realitzi els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació
de l’addenda que desenvolupa el conveni del Contracte Programa.
Cinquena.- Responsabilitat laboral i administrativa
En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret
administratiu entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat
per part de l’Ajuntament de Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels
professionals per a la implementació d’aquest conveni s’ajusta a les normes de dret
laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents aplicables.

Marc Solsona Aixala
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Sisena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions
del conveni ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda
corresponent.
Setena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del
desenvolupament general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de
seguiment, constituïda a l’efecte i composada per dos representants de cadascuna de les
parts signants.
Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a
de ciutadania i migracions de Serveis Socials. I per part de l’Ajuntament el regidor/ra
encarregat de l’àrea i el Tècnic/a responsable.
Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de
les relacions amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació
dels recursos humans i els materials necessaris per a la realització de les accions.

07/02/2019 SECRETARI

Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, i implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar
la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar
les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre les mateixes.

Antoni Garcia Jiménez
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Seran
-

causes de resolució anticipada del conveni:
El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social
i Família.
- La inobservança de la legislació vigent.
- Les generals establertes a la llei.

La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats
indegudament percebudes o no aplicades.

08/02/2019 ALCALDE

Desena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla
d’Urgell en tota la documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Igualment, i atès el cofinançament provinent del Fons Social Europeu en el marc del
Programa Operatiu FSE de Catalunya, vetllarà pel compliment de les mesures concretes de
publicitat descrites al compromís d’aportar els recursos humans i materials necessaris per
a la realització de les accions.

Marc Solsona Aixala
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Onzena.- Regularització automàtica
El cost de l’activitat objecte del conveni podrà ser modificat a la baixa, en funció de la
despesa efectivament realitzada, o de la que es prevegi que es pot realitzar en funció de
les hores de servei prestades pels professionals de ciutadania i migracions i dels cursos
desenvolupats durant el període de vigència d’aquest conveni. A aquests efectes, durant el
darrer trimestre de l’any, la Comissió de Seguiment revisarà l’estat d’execució del conveni
i, concretament, la dedicació dels tècnics/agents d’acollida i/o els de polítiques migratòries
així com el nombre d’accions ja efectuats, les que s’estiguin desenvolupant en aquell
moment i la previsió de peticions de cursos fins a final d’any a fi i efecte d’ajustar, si
s’escau, l’import final.

El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si
be els efectes es retrotreuen a 1 de gener de 2016.
Tretzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació,
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de
tractar de solucionar-se en el sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i,
en darrera instancia, se substantivaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa de
la ciutat de Lleida.
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Dotzena.- Vigència
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I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE”

Marc Solsona Aixala
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ DE
LA FITXA 37 “PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” . ANNUALITATS
2017-2019.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix, al
Preàmbul, el destacat paper de les administracions locals per avançar en igualtat, en
afirmar que les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a
la població, representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la
persistència i la reproducció de les desigualtats i per a promoure una societat
veritablement igualitària. La Llei es refereix als mecanismes per a promoure la igualtat
efectiva a tots els àmbits de la vida de les persones i per garantir en condicions d’equitat
la seva participació política, social, cultural i laboral. Referent a aquest darrer aspecte, la
norma determina mesures per a garantir la igualtat en l’accés al treball, en la formació i en
la promoció professional i les condicions de treball.
Que amb posterioritat a la formalització del contracte Programa 2016_2019, per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en matèria de serveis social, s’ha incorporat
la Fitxa 37 “Plans i mesures d’igualtat en el treball”. En aquesta, es determina que a
l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix les accions i recursos a emprar en el període
2017-2019, següents:
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Per a l’organització de les actuacions es requereix la participació i implicació de la
persona tècnica responsable de les polítiques d’igualtat de l’ens local. La figura
professional adequada per desenvolupar aquestes tasques és una persona titulada en
Promoció de la igualtat de gènere o bé una persona amb experiència com a Agent
d’Igualtat.
Per a l’organització d’actes o sessions de formació, l’ens local posarà els recursos
logístics i infraestructures necessàries per al seu desenvolupament.
L’ens local contribuirà al finançament de les despeses de les actuacions finançades en
els termes recollits en l’annex econòmic, que serà del 5% de l’aportació de la Direcció
General d’Igualtat.
Per la liquidació es tindrà en compte la suma total dels projectes , amb l’opció de
compensació entre les conceptes finançats

En les addendes corresponents a les anualitats 2017/2019, s’assigna en favor de
l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per import de 950.00€ per al 2017,
9.547,50€ per al 2018 i de 4.773,75€ per al 2019.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, pel desenvolupament dels
programes i accions de la Fitxa 37 del Contracte Programa 2016_2019, anualitats
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2017/2019, esmentats; vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de
Govern Local, a proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al desplegament de la Fitxa 37 “PLANS I
MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL”, del contracte programa 2016-2019, anualitats
2017/2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.

Marc Solsona Aixala
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Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LA FITXA 37 “PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” . ANUALITATS
2016-2019 [CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019].
Mollerussa,
D’una part, l’Il·lm. Sr Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les atribucions que
preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la llei d’organització comarcal de Catalunya.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que
actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les competències que li
confereix l’art. 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.
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Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se en
representació de les respectives institucions, i
EXPOSEN
I.- La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes reconeix, al
Preàmbul, el destacat paper de les administracions locals per avançar en igualtat, en
afirmar que les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a
la població, representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la
persistència i la reproducció de les desigualtats i per a promoure una societat
veritablement igualitària.
La Llei es refereix als mecanismes per a promoure la igualtat efectiva a tots els àmbits de
la vida de les persones i per garantir en condicions d’equitat la seva participació política,
social, cultural i laboral. Referent a aquest darrer aspecte, la norma determina mesures
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per a garantir la igualtat en l’accés al treball, en la formació i en la promoció professional i
les condicions de treball.

Marc Solsona Aixala

III.- La Llei orgànica 22/2007 no especifica l’obligatorietat de les administracions locals
d’elaborar un pla d’igualtat, sinó que es remet a la Disposició addicional vuitena de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, avui Disposició addicional
setena en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic on es disposa que:
“Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.”
“Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions públiques han
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de
condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que s’hi
prevegin”
També la Unió Europea es refereix a l’aplicació de les mesures d’igualtat a diverses
directrius. En aquests sentit l’article 16 del Reglament (CE) nª 1083/20061 estableix que
un dels requisits que han de complir les entitats locals per a beneficiar-se d’aquest
cofinançament és disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
IV.- Que la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes s’inspira en els preceptes estatutaris i
legals esmentats en matèria de gènere i drets de les dones amb l’objectiu de complir-los.
Es tracta d’una regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les competències de
l’autogovern de Catalunya, que completa la normativa relativa a la paritat i s’emmarca
dins la categoria de norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que incorpora modificacions legislatives
substancials per avançar cap a aquesta igualtat efectiva, i estableix mesures transversals
en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les discriminacions contra les
dones, a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més avançats en
matèria de transversalitat de gènere que formulen diferents institucions de la Unió
Europea.
V.- Que la llei no es parteix de zero, ja que s’inspira en les reivindicacions que el
moviment feminista, les associacions de dones i les associacions que lluiten pels drets de
les dones han reclamat històricament. La Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la
seva història la responsabilitat de promoure el paper de les dones. Des de l’Estatut
d’autonomia del 1979 s’han elaborat lleis específiques en aquest àmbit, com ara la Llei
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona; la Llei 4/2001, del 9
d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
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II.- A l’article 6 de la norma s’especifiquen les funcions dels ens locals de Catalunya en
matèria de polítiques d’igualtat de gènere, entre les quals figura la d’elaborar, aprovar,
executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal a llur servei.
Més endavant, l’article 15, estableix que els ens locals que tenen òrgans específics de
representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes,
que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.
Els requisits fixats per als plans d’igualtat de dones i homes del sector públic també
queden determinats en aquest mateix article.
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d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s’estableixen, amb caràcter pioner a nivell europeu i de l’Estat
espanyol, els informes d’impacte de gènere, que han d’acompanyar tota la normativa
elaborada per l’Administració de la Generalitat, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista.
VI.- Que l’art. 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic
preveu la formalització de convenis interadministratius entres dues Administracions
públiques, per a l’exercici de competències pròpies o delegades, i assolir una finalitat
comuna.
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VII.- En aquest mateix sentit s’expressa l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i, de forma
singular el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en els articles 303 a 311.
VIII.- D’acord amb l’art. 25c i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització Comarcal de Catalunya, correspon a
la Comarca, l’exercici es competència les que li deleguin o li encarreguin de gestionar
l’Administració de la Generalitat.
IX.- Que en el Contracte programa 2016-2019 es feia èmfasi en la importància de fer del
Contracte programa l’únic instrument de relació amb els ens locals del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i s’apostava, per tant, per incloure, gradualment, tots els
serveis i programes de l’àmbit competencial del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
X.- Atès que 12 d'abril de 2016 es va aprovar pel Consell Comarcal signar el Protocol del
Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, 2016-2019.

Els recursos que s’han d’emprar en el període 2017-2019, per part de l’ajuntament de
Mollerussa són:
 Per a l’organització de les actuacions es requereix la participació i implicació de la
persona tècnica responsable de les polítiques d’igualtat de l’ens local. La figura
professional adequada per desenvolupar aquestes tasques és una persona titulada en
Promoció de la igualtat de gènere o bé una persona amb experiència com a Agent
d’Igualtat.
 Per a l’organització d’actes o sessions de formació, l’ens local posarà els recursos
logístics i infraestructures necessàries per al seu desenvolupament.
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XI.- Que amb posterioritat a la formalització del contracte Programa esmentat en l’apartat
anterior, s’ha incorporat la Fitxa 37 “Plans i mesures d’igualtat en el treball”. En aquesta,
es determina que a l’Ajuntament de Mollerussa se li atribueix les accions i recursos a
emprar segons directrius del propi Contracte Programa.
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L’ens local contribuirà al finançament de les despeses de les actuacions finançades en
els termes recollits en l’annex econòmic, que serà del 5% de l’aportació de la Direcció
General d’Igualtat.
Per la liquidació es tindrà en compte la suma total dels projectes , amb l’opció de
compensació entre les conceptes finançats

XII.- En les addendes corresponents a les anualitats 2017/2019, s’assigna al compte
extra pressupostari en favor de l’Ajuntament de Mollerussa una aportació INICIAL per
import de 950.00€ per al 2017, 9.547,50€ per al 2018 i de 4.773,75€ per al 2019

Marc Solsona Aixala
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XIII.- Que les parts, en consideració del que consta exposat han manifestat un mutu
interès, amb la subscripció d’un conveni de col·laboració, sobre la base dels articles, 108
de la Llei 26/10, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector
Públic i 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
És per això que les part subscriuen aquest conveni que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Gestió vinculada
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, formalitzen un conveni
de col·laboració pel desenvolupament dels programes i accions en matèria d’igualtat, en el
període 2017-2019, següents:
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Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització adreçades a les
persones treballadores de l’ens local en matèria d’igualtat i no discriminació.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens
local, representants de les persones treballadores o persones treballadores en general,
en matèria d’igualtat d’oportunitats (actuacions en matèria de conciliació i
corresponsabilitat, accés de dones a càrrecs directius, igualtat retributiva, prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe), elaboració de plans d’igualtat o negociació
col·lectiva de plans d’igualtat.
Projectes d’abast territorial adreçats al teixit empresarial i als ens. Poden contemplar,
entre d’altres:
 Suport i assessorament en l’elaboració de plans d’igualtat.
 Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.
 Organització d’activitats formatives adreçades al personal del teixit empresarial i/o
ens locals del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats (actuacions en matèria
de conciliació i corresponsabilitat, accés de dones a càrrecs directius, igualtat
retributiva, prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe), elaboració de
plans d’igualtat o negociació col·lectiva de plans d’igualtat.
 Estudis relacionats amb la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral al territori.

Segona.-Recursos que s’han d’emprar
Per part de l’Ajuntament de Mollerussa els recursos que s’han d’aportar per implementar
les actuacions a la ciutat de Mollerussa són:
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Recursos Humans: un/a professional amb titulació universitària en l’àmbit de les ciències
socials, Tècnic/a en promoció de la igualtat de gènere o bé una persona amb experiència
com a Agent d’Igualtat, amb l’assignació de les funcions següents en virtut de l’article 9.2
de la llei:
 Assessorar i donar suport a les àrees o serveis quant a l’aplicació de la perspectiva de
gènere en el seu àmbit material, tant en la diagnosi, com en l’aplicació, seguiment i
avaluació.
 Elaborar, implementar i avaluar plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes,
coordinant les diferents àrees d'intervenció, els agents socials i els organismes
implicats en el seu desenvolupament.
 Participar com a personal tècnic en el disseny, seguiment i avaluació d’instruments de
planificació de l’administració municipal en els quals es transversalitzi la perspectiva de
gènere.
 Ser el responsable de projectes municipals específics que s’orientin a l’assoliment de la
igualtat.
 Participar com a personal tècnic expert en els òrgans de participació que tractin
específicament o transversalment sobre la igualtat de gènere a la ciutat o a les
polítiques municipals que s’hi despleguen.
 Redactar els informes d’impacte de gènere.
 Donar suport i impulsar la participació social i política de les associacions de dones i de
persones amb dificultats especials.

Marc Solsona Aixala
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Tercera.- Fiançament
De conformitat amb l’expositiu XII el finançament dels programes i accions, serà el
següent:
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2017:
37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2017



Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens
local, representants de les persones treballadores o persones treballadores en
general, en matèria d’igualtat d’oportunitats.
Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 100%
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2018:
37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2018
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0,00 €
475,00 €
475.00 €
950,00 €
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Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens
local, representants de les persones treballadores o persones treballadores en
general, en matèria d’igualtat d’oportunitats.
Contractació personal tècnic.

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 100%
Finançament dels següents programes i accions, addenda 2019:

08/02/2019 ALCALDE

37.1 Organització d’accions de sensibilització:
37.2 Activitats de formació al personal de l’ens local:
37.3 Altres projectes d’interès amb Ens Locals <20.000 hab.
TOTAL ANUALITAT 2019




380,00 €
1.377,50 €
7.790.00 €
9.547,50 €

Organització d’actes, jornades o altres accions de sensibilització.
Organització d’activitats formatives adreçades al personal tècnic o directiu de l’ens
local, representants de les persones treballadores o persones treballadores en
general, en matèria d’igualtat d’oportunitats.
Contractació personal tècnic.

El beneficiari serà l’Ajuntament de Mollerussa, en el 50% [4.747,50€] i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell també amb el 50% [4.747,50€].

Marc Solsona Aixala
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Aquest import podrà ser modificat a resultes de les vinculacions pressupostades que el
desenvolupament del Contracte Programa per les anualitats puguin incorporar-se.
Els imports i, en qualsevol cas els imports incorporats, s’hauran d’abonar a l’Ajuntament
de Mollerussa mitjançant transferència al compte bancari prèviament informat, autoritzat i
degudament certificat per la seva intervenció de fons. Per fer efectiu el pagament el
Consell Comarcal disposarà de la justificació de la totalitat de la despesa efectuada en
l’exercici, abans del dia 1 de desembre de cada anualitat, aportant els documents que s’hi
preveuen i facilitant aquells altres que se li puguin requerir a l’Ajuntament de Mollerussa,
sempre i quan guardin relació amb l’activitat desenvolupada i la pròpia despesa.
Per contribuir a les despeses derivades de l’exercici d’aquest acord, la Generalitat de
Catalunya ha de compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona
anterior i aquesta s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa
en aquest establerts. Així mateix, el Consell Comarcal ha de justificar l’actuació efectuada
tenint en compte en relació amb la forma, terminis i condicions allò que s’estableix a la
clàusula tercera i ha de trametre a la Generalitat de la Catalunya juntament amb aquesta
documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import
corresponent.
Quarta.- Clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent del Consell Comarcal en els
termes previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos de d’aquesta data sense
que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament de Mollerussa ha de requerir al Consell
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Comarcal per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual,
sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat,
als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de lesa
Bases de Règim Local.

08/02/2019 ALCALDE

No obstant, si en els termes previstos en el conveni, el Consell Comarcal comunica a
l’Ajuntament de Mollerussa la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest
haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació, el Consell Comarcal en
el termini de dos mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el
pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i
previ requeriment en la fora i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de
Mollerussa podrà comunicar-ho a l’Administració General de la Generalitat, als efectes
d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
El Consell Comarcal podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels
pagaments, prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament de Mollerussa sense que, en cap
cas, el període total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini
a proveïdors, que correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la
normativa vigent, publica la Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència,
sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic
administratiu”.
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Cinquena.- Avaluació
Per tal de donar compliment a la justificació del conveni caldrà que l’Ajuntament de
Mollerussa realitzi els treballs d’avaluació, d’acord amb els indicadors previstos en aplicació
de l’addenda que desenvolupa el conveni del Contracte Programa.
Sisena.- Responsabilitat laboral i administrativa
En cap cas la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de dret
administratiu entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el personal adscrit o contractat
per part de l’Ajuntament de Mollerussa, que es fa responsable que la contractació dels
professionals per a la implementació d’aquest conveni s’ajusta a les normes de dret
laboral, de la funció pública i de la seguretat social vigents aplicables.
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Setena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació que a petició de les parts alteri de forma important les estipulacions
del conveni ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant l’addenda
corresponent.
Vuitena.- Comissió de seguiment
L’establiment de les directius tècniques de les accions pertinents i la valoració del
desenvolupament general d’aquest conveni es realitzarà mitjançant la Comissió de
seguiment, constituïda a l’efecte i composada per dos representants de cadascuna de les
parts signants.
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Per part del Consell Comarcal el Conseller/ra representant de l’àrea en qüestió i el Tècnic/a
d’Igualtat. I per part de l’Ajuntament el regidor/ra encarregat de l’àrea i el Tècnic/a
responsable.
Aquesta Comissió farà seguiment del desenvolupament i avaluació del conveni a partir de
les relacions amb un període màxim trimestral, que elabori l’Ajuntament sobre l’aportació
dels recursos humans i els materials necessaris per a la realització de les accions.
Novena.- Protecció de dades de caràcter personal

08/02/2019 ALCALDE

Ambdues parts fan constar que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, i implementaran les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a respectar
la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’aplicació en cada cas, a adoptar
les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una estricta
confidencialitat sobre les mateixes.
Desena.- Resolució anticipada del conveni

Marc Solsona Aixala
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Seran causes de resolució anticipada del conveni:
-

El mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
La denuncia d’una de les parts, amb una antelació de 2 mesos.
La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
La inobservança de la legislació vigent.
Les generals establertes a la llei.
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La resolució anticipada donarà lloc, si s’escau, a la devolució de les quantitats
indegudament percebudes o no aplicades.
Onzena.- Constància de la col·laboració
L’Ajuntament de Mollerussa farà constar la col·laboració del Consell comarcal del Pla
d’Urgell en tota la documentació que es distribueixi relacionada amb l’activitat.
Dotzena.- Regularització automàtica
El cost de l’activitat objecte del conveni podrà ser modificat a la baixa, en funció de la
despesa efectivament realitzada, o de la que es prevegi que es pot realitzar en funció de
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les hores de servei prestades pels professionals d’igualtat i de les accions desenvolupades
durant el període de vigència d’aquest conveni. A aquests efectes, durant el darrer
trimestre de l’any, la Comissió de Seguiment revisarà l’estat d’execució del conveni i,
concretament, la dedicació dels tècnics/agents d’igualtat així com del nombre de les
accions ja efectuats, els que s’estiguin desenvolupant en aquell moment a fi i efecte de
minorar, si s’escau, l’import final.
Tretzena.- Vigència
El conveni serà vigent des de la data de la signatura, i fins a 31 de desembre de 2019, si
be els efectes es retrotreuen a 1 de gener de 2017.

08/02/2019 ALCALDE

Catorzena.- Jurisdicció
Qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament, modificació,
resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest conveni haurà de
tractar de solucionar-se en el sí de la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena i,
en darrera instancia, se substantivaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa de
la ciutat de Lleida.
I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
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Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE”

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS.
La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal,
per a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència
social i que necessiten ajuda per llur subsistència. Aquest servei es coordina mitjançant els
serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les entitats privades d’iniciativa
social degudament acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la prestació
d’aquest tipus de servei. En aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada
en data 18 de desembre de 2015 va aprovar el Reglament regulador del Centre de
Distribució d’Aliments; publicat al BOP de Lleida Núm. 41, del 1 de març de 2016.
Tanmateix, en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Mollerussa per a la cessió del local per a la
prestació del servei. Considerant la naturalesa i el contingut del mateix, és procedent
actualitzar determinats vincles, incorporant-se en aquest conveni un apartat de
disposicions addicionals específiques.
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Per tant, el conveni que es proposa té com a finalitat, no tan sols l’impuls del projecte
Centre de Distribució d’Aliments de la comarca del Pla d’Urgell i fixar els compromisos de
les parts, sinó, també, adequar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’ajuntament de Mollerussa relatiu a la cessió del local.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Centre de Distribució
d’Aliments; vistos els informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a
proposta de l’Àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, ACORDA:

08/02/2019 ALCALDE

Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, referent al CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS,
conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i lliurar testimoni del
mateix a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadana i Infància i als serveis municipals
competents per raó de la matèria.

Marc Solsona Aixala
07/02/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS
Mollerussa,
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
en nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li
confereixen els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada
per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 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 de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple d’aquest Consell
Comarcal, en sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 2017.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament del municipi, en nom i representació de la
corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 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.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,

Antoni Garcia Jiménez
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EXPOSEN:
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La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els
serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia
de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen
un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones
perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben
o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit
propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Marc Solsona Aixala
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D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els municipis
i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de
serveis socials, d’acord amb el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre
organització territorial i règim local.
D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària
de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el seu
apartat 3 que l’àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint
mil habitants, cas en el qual la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat
especialment amb aquesta finalitat.
D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de
Catalunya, corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments; les que li atribueixin les lleis del Parlament
o les que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la
diputació corresponent, els municipis, les comunitats de municipis i les organitzacions
associatives d’ens locals.
Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives,
crea les prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional
cinquena, en la qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de
caràcter temporal, per a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en
situació d’urgència social i que necessiten ajuda per llur subsistència.
Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels
ens locals o les entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al
Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus de servei.

Antoni Garcia Jiménez
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Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.
Que d’acord amb l’article 41.5 de la llei de serveis socials, es preveu que l’Administració
de la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil habitants han d’establir
convenis quadriennals a fi de garantir en l’àmbit territorial corresponent, la
coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels seus
professionals.
Que el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
han signat en data 31 d’agost de 2016 el contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i
Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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En relació al finançament dels serveis socials l’article 59 de la llei 12/2007 de serveis
socials preveu que aquests es financen amb les aportacions dels pressupostos de la
Generalitat, i entre altres, amb les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i altres
ens locals.
L’article 60 de l’esmentada llei en el seu apartat 5 estableix que els municipis i els altres
ens locals han de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a
finançar els serveis socials de llur competència.

Marc Solsona Aixala
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En el seu article 62 preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es
determinin com a bàsics.
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en data 5 de juny de 2017 va acordar
en relació al servei del centre de distribució d’aliments un finançament del 60% fixe ( per
habitant) i del 40% variable ( per beneficiari).
Atès que el ple del Consell Comarcal en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2017 va
aprovar per urgència la petició d’addenda del contracte programa per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat per l’anualitat 2017 on es demana un projecte
específic pel centre de distribució d’aliments per assolir el 75% del finançament, atès que
es tracta d’un servei social bàsic.
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2015
va aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP de
Lleida Núm. 41, del 1 de març de 2016.
Atès que en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni amb l’ajuntament
de Mollerussa per a la cessió del local per a la prestació del servei. Considerant la
naturalesa i el contingut del mateix, és procedent actualitzar determinats vincles,
incorporant-se en aquest conveni un apartat de disposicions addicionals específiques.

Antoni Garcia Jiménez
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Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del Sector Públic, en el que preveu que:



Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions
Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que
poden incloure mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a
l’exercici de competències pròpies o delegades.

Per tal de fer extensius els criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que
formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell comarcal, d’acord amb l’article
87.2 de L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’article 150 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
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de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de col·laboració que permet incidir
positivament en la gestió i el finançament dels serveis socials, i que es regeix pels
següents PACTES:
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és l’impuls del projecte Centre de Distribució d’Aliments de la
comarca del Pla d’Urgell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que doni
resposta al dret a l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de necessitats
bàsiques de la població més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està
realitzant amb les administracions locals i implicant i capacitant els participants a afrontar
de forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Els valors que regiran el projecte seran els següents:
a) Obra col·lectiva: El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques,
tercer sector i societat civil.
b) Consens de criteris de valoració i derivació: Els professionals dels SSB són els
responsables de la derivació de les persones beneficiàries al CDA, les quals actuen
sota uns mateixos criteris de valoració.
c) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments: El format facilitarà
que les persones puguin escollir, normalitzant així el sistema de lliurament
d’aliments. Es garanteixen aliments bàsics mínims per a una alimentació
equilibrada.
d) Coresponsabilitat dels beneficiaris: Formació. El projecte fomenta l’adquisició
d’hàbits saludables, estalvi familiar, consum responsable i l'empoderament de les
persones. Autonomia en la confecció de la cistella (segons la disponibilitat de
productes i segons la normativa de funcionament del servei).
e) Finançament: El consens permet engegar un projecte de dimensions superiors a les
possibilitats de resposta de cada una de les institucions que li donen suport
inicialment.


Campanyes de recaptació d’aliments a diferents àmbits: comercial, centres
escolars, associacions de veïns, parròquies...



Voluntariat, com a element indispensable per la viabilitat i continuïtat del projecta,
a més de donar-li un important valor social afegit. Periòdicament es mantindran
espais de coordinació, seguiment, intercanvi i reconeixement a la tasca que
realitzen els voluntaris. La formació també és un aspecte cabdal tan en temes de
seguretat alimentària (curs de manipulació d’aliments) així com en altres qüestions
relacionades amb el bon desenvolupament del projecte.

Tercer. COMPROMISOS COMUNS A TOTES LES PARTS
Formar part de la comissió de seguiment i avaluació que consta al present conveni i donar
compliment als objectius i tasques d’aquesta.
Aquesta comissió estarà formada per:
 La consellera comarcal encarregada del servei
 Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones o la tècnica referent del centre de
distribució d’aliments
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Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell
Comarcal
Un representant dels Ajuntaments assignat pel Consell d’Alcaldes
El gerent del Consell Comarcal

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Les seves funcions seran:
 Tractar les diferents situacions que afectin al servei.
 Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
 Valorar la gestió del servei i proposar aquelles variacions que siguin considerades
com a possibles millores de gestió del mateix. Aquestes variacions seran
considerades en el Reglament de Gestió i si suposen modificacions de caràcter
econòmic hauran de ser prèviament informades pel Consell d’Alcaldes i
considerades al Ple de les respectives entitats.
Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
 El Consell comarcal es compromet a prestar el servei, de conformitat amb la
normativa que els regula i segons s’especifica en la documentació adjunta a aquest
conveni, per tal d’atendre les persones en situació de necessitat de la comarca que
no disposen de recursos suficients per fer -hi front.
 El Consell comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar
l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i
programes objecte d’aquest conveni i vincular les aportacions rebudes de la
Generalitat i/o qualsevol altre entitat segons el Contracte Programa anual aprovat
definitivament, donant compliment al que preveu l’article 19 del DL 4/2003, de 4
de novembre que aprova el TRLOCC.
 El Consell comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que
es desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i
informar l’ajuntament d’aquestes amb antelació.
 El Consell comarcal es compromet a facilitar a l’ajuntament una memòria on consti
informació general i estadística del servei amb periodicitat anual, així com també
qualsevol altra dada d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de dades de caràcter personal.
 El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de serveis socials,
farà la derivació corresponent al Centre de Distribució d’ Aliments i farà el
seguiment i les intervencions que siguin necessàries en cada cas.
 Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer
responsabilitat del Consell.
 El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a gestionar i organitzar el
funcionament diari del centre (gestió d’aliments a partir dels informes de serveis
socials, aportació i coordinació dels voluntaris, realització dels cursos de formació
que segueixen els usuaris del centre,…) amb el personal tècnic corresponent.
 Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa.
 Elaborar els informes i memòries del projecte, tant a nivell local com comarcal.
 Gestionar els aliments: control d’estoc, compra, donacions, campanyes...
 Delegar en un tècnic la tasca de fer d’enllaç en el projecte i participa a les reunions
de la comissió tècnica de seguiment del Centre de Distribució d’Aliments.
 Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments.
Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Participar en les comissions de seguiment del projecte a través del seu
representant escollit pel consell d’alcaldes.
L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els
criteris i les condicions del servei i d’acord amb els termes econòmics que haurà
informat el Consell d’Alcaldes, per tal de contribuir en les despeses de manteniment
del Centre de Distribució d’Aliments, segons l’acord del Consell d’Alcaldes en la
sessió celebrada en data 5 de juny de 2017.
L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels
òrgans de govern del Consell comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà
amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del
consell comarcal.

Marc Solsona Aixala
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D’acord amb els antecedents es fa constar que no és vigent cap aplicació econòmica de
l’addenda del Contracte Programa que afecti al present servei.
Es preveu, no obstant, que les bases de càlcul de les diferents aportacions municipals,
aniran directament vinculades a les resolucions de les addendes del Contracte Programa
que en el seu cas anualment siguin considerades.
Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de
2017 i, inicialment es preveu la seva finalització amb data 31 de desembre de 2019,
coincidint amb la mateixa data que s’estipula pel contracte programa per la coordinació,
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell
comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les modificacions que es puguin
realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per escrit i consens exprés de les parts en
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior. La
pròrroga no podrà excedir de 4 anys.







La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
L’incompliment dels seus pactes o de les seves addendes, amb denúncia prèvia amb
tres mesos d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.
Altres causes previstes per la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

Vuitè. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al
punt sisè. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Setè. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DISPOSICIONS ADDICIONALS REGULADORES DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ EN
PRECARI DE L’IMMOBLE ON S’UBICA EL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA),
PER A LA GESTIÓ DEL “SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS A LA COMARCA DEL PLA
D’URGELL”.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Es modifica el punt 3 del Pacte quart, intitulat
Condicions del precari, que queda amb el redactat següent:

Marc Solsona Aixala
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3. L’ús del be cedit en precari serà gratuït, sense perjudici que l’entitat beneficiària
assumeixi les despeses ordinàries de conservació i manteniment de les
instal·lacions, incloses les de neteja i subministrament d’energia elèctrica i aigua.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gaudeix
de la inscripció com a titular del Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell
(Expedient EM/0112/2016), Resolta favorablement per la Direcció de Serveis del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en data 26/04/2016, es declara sense
efectes el punt 7 del Pacte quart, intitulat Condicions del precari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell compensarà a
l’Ajuntament de Mollerussa per les despeses que resultin de la liquidació efectuada, en
concepte de les que assumeixi l’Ajuntament de Mollerussa referents a subministraments i
neteja, si és el cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Interpretativa. El Pacte cinquè, intitulat Pòlissa
d’assegurança, s’interpretarà de la forma següent:
Respecte l’assegurança de les instal·lacions, l’Ajuntament assumirà íntegrament la de
l’edifici, en concepte de continent, i aquelles instal·lacions inherents. El mobiliari,
electrodomèstics, i el material d’equipament propi d’aixovar, en concepte de contingut, així
com els consumibles, serà objecte d’assegurança per part del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE”

“ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT GENERAL PER L’EXECUCIÓ DEL PLA DE
BARRIS DE L’ANY 2018.
Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat la necessitat de continuar disposant d’un
suport tècnic per tal de desenvolupar el que es coneix com a Pla de Barris que és un
programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits
d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per
a millorar les condicions de vida dels seus habitants.
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Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Que el Ple de l’Ajuntament de Mollerussa per acord de 6 de juny de 2012 va acordar
adherir-se al conveni marc del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a la prestació de
serveis tècnics d’àmbit general
Que el Consell Comarcal ha considerat la petició de l’Ajuntament de Mollerussa i ha
determinat les possibles vinculacions que el personal del Consell Comarcal ha de realitzar
en desenvolupament del suport tècnic sol·licitat.
Que entre aquestes vinculacions de personal el Consell Comarcal ha estimat pertinent una
contractació d’un arquitecte a jornada complerta a partí del dia 1 de gener de 2018, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.

Marc Solsona Aixala
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Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. Aroa Guardiola i Francis la
funció de coordinadora dels Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació
de les seves retribucions.
Per tal donar resposta a les necessitats manifestades per l’Ajuntament de Mollerussa, per
part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell s’ha platejat la incorporació d’una addenda al
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT
GENERAL per l’execució del pla de barris de l’any 2018.
Per tot l’exposat ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta d’addenda al conveni marc de col·laboració entre el consell
comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Mollerussa per a la prestació de serveis tècnics
d’àmbit general per l’execució del pla de barris de l’any 2018, conforme el text que
s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 53.1.a) 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.

ANNEX: ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS D’ÀMBIT GENERAL PER L’EXECUCIÓ DEL PLA DE
BARRIS DE L’ANY 2018.
Mollerussa, 2018
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Joan Trull i Borràs, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
en nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li
confereixen els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
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Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

de règim local de Catalunya, i de conformitat amb l’acord del Ple del Consell Comarcal de
data 2 de juliol de 2012.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa,
en nom i representació de la corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix
l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 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.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,

Marc Solsona Aixala
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EXPOSEN
Que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en el títol IV que regula les
competències comarcals, i en relació amb els serveis de competència municipal, la
coordinació d’aquests per raons d’interès comarcal.
Que l’article 107 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya determina “que les administracions públiques
poden establir i formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic i
organitzatiu que considerí adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú.”
Que l’article 108 de l’esmentada Llei entre altres consideracions manifesta “que les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques en l’àmbit de les competències respectives per a la consecució
de finalitats d’interès comú.”
Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat la necessitat de continuar disposant d’un
suport tècnic per tal de desenvolupar el que es coneix com a Pla de Barris que és un
programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i es superposen dèficits
d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen d'operacions d'intervenció integrals per
a millorar les condicions de vida dels seus habitants.
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Que el Consell Comarcal ha considerat la petició de l’Ajuntament de Mollerussa i ha
determinat les possibles vinculacions que el personal del Consell Comarcal ha de realitzar
en desenvolupament del suport tècnic sol·licitat.
Que entre aquestes vinculacions de personal el Consell Comarcal ha estimat pertinent una
contractació d’un arquitecte a jornada complerta a partí del dia 1 de gener de 2018, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.
Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. Aroa Guardiola i Francis la
funció de coordinadora dels Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació
de les seves retribucions.
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(LLEIDA)

1.

Que l’Ajuntament de Mollerussa disposarà de l’adscripció directa per a la gestió
tècnica del Pla de Barris de l’arquitecte Sr. Carles Ramon Guerrero i Sala.

2.

Que aquesta adscripció directa tindrà una vinculació de jornada complerta.

3.

Que independentment d’aquesta adscripció l’Ajuntament de Mollerussa continuarà
amb l’adscripció dels tècnics que en aplicació del vigent conveni i fins l’aplicació
d’aquesta addenda ha disposat.

4.

Que l’Ajuntament de Mollerussa en la consideració de la nova estructura de
personal que el Consell Comarcal ha de realitzar que comporta un important
increment de la despesa de personal preveu, que aportarà al Consell Comarcal del
Pla d’Urgell el 100% de l’import d’aquesta despesa que es preveu segons les dades
operatives vinculades en un import de 52.319,94 €.

5.

Que aquest import de 52.319,94 € vinculat a les dades de la població que
l’Ajuntament de Mollerussa que ha manifestat ser de 15.704 habitants implica una
aportació a favor del Consell Comarcal de 3,3316 €/habitant.

6.

Que aquesta aportació cal considerar-la del 1 de gener fins al 31 de desembre de
2018 com una previsió i que arribat aquest termini serà determinada la quantitat
que realment hagi estat efectiva segons les disposicions corresponents.

7.

L’Ajuntament podrà intervenir en les propostes de gestió, organització i planificació
del programa de visites dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
que han de realitzar en la periodicitat que consta establerta.
Igualment, l’Ajuntament podrà realitzar els suggeriments que consideri més
convenients per a una correcta gestió d’aquests serveis.
Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 175 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/95.

Joan Trull i Borràs
President del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
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I perquè així consti i en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni en
dos exemplars i en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
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