AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Antoni Garcia Jiménez, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa, CERTIFICO que durant l’any 2019
s’han aprovat per la Junta de Govern Local els següents Convenis:
Junta de Govern del 17 de gener de 2019
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I SISTEMES
ELECTRÒNICS PROGRÉS SA PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA PROVA PILOT CONSISTENT
EN TESTEJAR LA VIABILITAT D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ
CENTRALITZADA DEL REG URBÀ MITJANÇANT EL SISTEMA SENSE FILS AgroBee-L
(SGCRU).

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 Sistemes
Electròncis Progrés SA per la implementació d’una prova pilot consistent en testejar la viabilitat
d’implantació d’un sistema de gestió centralitzada del reg urbà mitjançant el sistema sense fils
AgroBee-L (SGCRU), 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.
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Es dóna compte el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Sistemes
Electrònics Progrés SA per la implementació d’una prova pilot consistent en testejar la viabilitat
d’implantació d’un sistema de gestió centralitzada del reg urbà mitjançant el sistema sense fils
AgroBee-L (SGCRU).

Tercer. Notificar el present acord a Sistemes Electrònics de Progrés SA, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals i Regidories competents.
“ANNEX
Mollerussa, 19 de gener de 2019
R E U N I T S D’UNA PART el Sr. Marc Solsona Aixalà, en la seva condició d’Alcalde de Mollerussa

Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat d’obrar suficient per subscriure aquest acord
E X P O S E N els següents antecedents:
Que SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. és una empresa constituïda a Bellpuig en data 3 de
gener de 1985, i des de llavors està dedicada a l’automatització del reg.
Que SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. és una empresa pionera a nivell mundial en
solucions de reg i fertirrigació automatitzades, amb desenvolupament propi.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

28/02/2020 SECRETARI

D’UNA ALTRA PART *****, Directora d’Administració i Comercial de SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRÉS, S.A. amb CIF número A25038449 i domicili social a Av. Urgell, 23 25250 de Bellpuig.
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SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. disposa:
Que durant l’any 2018 i arran l’interès que l’Ajuntament de Mollerussa ha vingut manifestant en
l’àmbit de la transformació digital i les Smart Cities van posar-se en contacte, l’Ajuntament de
Mollerussa i SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A., 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 SGCRU.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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La prova pilot SCCRU consisteix en:
Testejar, en un entorn urbà, les prestacions del sistema ràdio desenvolupat a Progrés: sistema
AgroBee-L. Aquest sistema està basat en un programador central i una sèrie de mòduls sense fils
que s’ubicaran en diferents punts estratègics dins la zona de test definida (MZSlab). S’instal·laran
mòduls amb diverses funcionalitats: mòduls per obrir/tancar electrovàlvules i poder gestionar el
reg, mòduls per analitzar el grau d’humitat del sòl i poder optimitzar les decisions del reg, mòduls
per mesurar la pressió d’aigua en tubera,... Tots aquests mòduls estaran gestionats pel
programador central, que també serà l’encarregat de permetre la connexió de tota la xarxa amb
el “núvol’, i facilitar així, la gestió de tot el sistema a través d’un Smartphone o ordinador remot.
Reptes tecnològics
 Posada en marxa d’un sistema sense fils en un entorn radioelèctric molt desfavorable
(coexistència amb altres xarxes ràdio, telefonia mòbil, TDT,...) i amb multitud de barreres
que afecten les ones ràdio (edificis, vehicles, infraestructura urbana,...).
 Avaluació, en un entorn urbà, de les prestacions d’aquest nou sistema ràdio, basat en una
de les darreres tecnologies ràdio emergents: LoRa. Contrastar els resultats amb les
prestacions ja verificades en un entorn rural.
 Buscar els límits, a nivell de cobertura, dels diferents mòduls sense fils que integren el
sistema, tot instal·lant-los a diferents alçades i ubicacions, i disposant mòduls amb
diferents funcionalitats.
 Instal·lació de mòduls amb grau de robustesa adequat per fer front a problemes com el
vandalisme urbà.
 Demostrar els beneficis, tant a nivell funcional com a nivell energètic, que aquest sistema
aporta, i l’estalvi també a nivell econòmic que la seva instal·lació i funcionament pot
suposar per l’Administració en qüestió.
Resultats esperats
 A nivell d’intercanvi de dades: comunicacions robustes dels mòduls sense fils en aquest
entorn urbà parant especial atenció en dies on la situació de l’entorn sigui clarament
canviant: en el cas que ens ocupa, és de vital importància analitzar l’estat del sistema
(comunicacions) durant la celebració de la Fira de Sant Josep.
 A nivell hídric, energètic i mediambiental: plans de reg en funció de les necessitats i
condicions climàtiques => Sistema totalment eficient (s’evidenciarà l’estalvi de recursos).
 El sistema, junt amb una adequada lògica de funcionament orientada a l’ús eficient de
l’aigua, permetrà estalvi important de l’agua (entre 35% i 50%). Això suposa un important
estalvi econòmic, i beneficis directes per entorn i medi ambient
 Mostrar la millora significativa del sistema en qüestió enfront la operativa actual de
programació i control de les zones verdes de Mollerussa:
o Gestió totalment remota, amb possibilitat de configuració d’avisos o notificacions
quan es donin certs events.
o Gestió automàtica i eficient del reg.
Necessitats per fer el pilot:
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Ja s’ha fet inspecció de la instal·lació actual en la zona d’acció junt amb un instal·lador
qualificat: per dur a terme la instal·lació es requereix tenir accés als armaris i arquetes
especificades en la memòria del projecte, i de les que el personal de jardineria de
l’Ajuntament ja n’està al corrent. En aquests armaris/arquetes s’instal·laran els mòduls
sense fils junt amb els sensors que permetin mesurar les variables pertinents.
Caldrà fer alguna adequació en armari/arqueta per tal d’instal·lar les antenes dels mòduls
sense fils. Aquestes antenes són de molt baix perfil i antivandàliques, i ja s’han vingut
utilitzant els últims anys en projectes de característiques similars.
El programador central s’instal·larà a l’edifici Sant Jordi: cal tenir accés per tal d’instal·larne l’antena a la part alta de l’edifici. L’equip ha de disposar de connexió elèctrica. Aquest
programador estarà connectat al “núvol” mitjançant connexió cel·lular GPRS, a càrrec de
SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.
SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. farà control de la gestió i dels registres de
l’activitat duta a terme pel programador.
El departament de jardineria de l’Ajuntament de Mollerussa podrà definir i modificar, en
qualsevol moment, els programes de reg per cada zona d’acció.
L’equipament que hi ha instal·lat actualment per la gestió del reg en els punts objecte
d’estudi, simplement es desconnectaran, temporalment, i es podrà utilitzar la
infraestructura i instal·lació associada amb els equips de SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRESS, S.A.. Acabat el pilot, serà molt senzill tornar enrere per tornar-los a utilitzar,
reconnectant-los.

La prova pilot té lloc dins de l’àmbit del SmartLab, iniciativa de la Generalitat de Catalunya
emmarcada dins l’estratègia SmartCatalonia.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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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
PRIMERA - Objecte i finalitat
L'objecte d’aquest acord és la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i SISTEMES
ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. 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 SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. 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.
 Col·laborarà en la implementació del pilot
 Promocionarà i difondrà el pilot. L’Ajuntament de Mollerussa presentarà i explicarà el pilot
a altres ens i organitzacions interessades.
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Designarà un responsable de projecte que haurà de fer el seguiment, conjuntament amb
SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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La signatura d'aquest acord no confereix cap dret a SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.
sobre contactes futurs que puguin establir les parts.
TERCERA - Obligacions i compromisos de SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.
SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. s’obliga i es compromet a:
 Aportar els mitjans i components físics i lògics propis que conformen el pilot SGCRU.
 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 SGCRU no han d’impossibilitar el manteniment
ni l’operativa d’altres infraestructures o d’esdeveniments.
 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 SGCRU a Mollerussa pugui causar.
 Emprar les dades obtingudes mitjançant SGCRU exclusivament en l’àmbit tècnic de les
proves i sempre amb estricta observança del LOPD. Amb la mateixa observança aquestes
dades podran ser disposades 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
d’un any a partir de la posada en funcionament del pilot.
Després d’aquesta data, l’Ajuntament de Mollerussa i SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.
valoraran la idoneïtat d’adquisició dels elements del pilot o, si s’escau la de prorrogar el present
acord.
CINQUENA - Finançament
Degut a la naturalesa de la implantació del pilot de SGCRU 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 SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A. 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.
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.
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.
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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).
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, 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 Aixala
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Per l’Ajuntament de Mollerussa Sr. Marc Solsona Aixalà
Per Sistemes Electrònics Progrés, SA *****”
“CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’INSTITUT TERRES DE PONENT I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. PRESTACIO DEL SERVEI COMUNITARI (CURS 20182019).
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 prestació del servei comunitari. La seva durada serà entre els dies 21
de gener i el 14 de juny de 2019.
Els alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord així com els serveis on
realitzaran el denominat Servei Comunitari i també s’especifica quin és el personal tècnic
professional de l’ajuntament adscrit a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància.
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
prestació del servei comunitari següents:

Antoni Garcia Jiménez
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per a la

Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, per a la
realització de la prestació del servei comunitari.

SERVEI I NOM REFERENT
Projecte 1x1 Casal
*****
RELACIÓ ALUMNES
C. F., A.
G. P., M.
M. M., J.
N. EH., Y.
T. O., C.
V. D., C.
P. C., E.
V. B., I. M.

****3986Y
****0561B
****5546M
****2274L
****6919G
****0156P
****0023W
****5261V
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B. C., C.

****1090L

SERVEI I NOM REFERENT
CPA (Consell de Participació Adolescent)
*****
RELACIÓ ALUMNE
C. A., H.
D., A.
N. EH., Y.
O. M., C.
R. P., J.
D.T., P.

****0739V
****1822D
****2274L
****2427V
****5629L
****8194Z

SERVEI I NOM REFERENT
Centre Obert
***** i *****
RELACIÓ ALUMNE
A. H., N.
F. T., Y.
B.C., C.
V.C., A.

****3377X
****7863E
****1090L
****2618X

SERVEI I NOM REFERENT
Consell Social
*****
RELACIÓ ALUMNES
****9531V

F.B., N.

****9712Q

C. M., A.


Durada: entre el dia 17 de gener de 2019 i el dia 14 de juny de 2019

Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades i facultar al senyor l’alcalde
pel desplegament dels acords adoptats.
Junta de Govern del 7 de febrer de 2019
“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 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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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 del servei comunitari no comporta cap relació laboral
ni implica prestació de serveis per parts dels alumnes.
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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 l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat[en escrit de 21/12/2018] 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.

Marc Solsona Aixala
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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 2019, 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. ***** 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 2019.
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 2019, conforme el text que s’insereix en Annex als presents
Acords.

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. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell
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
2019.
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
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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 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’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.
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.
Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat segons escrit de 21 de Desembre de 2018 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.

Antoni Garcia Jiménez
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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 2019, 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. ***** la funció de coordinadora dels
Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació de les seves retribucions.
Que d’acord amb l’exposat, les parts 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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PACTEN
1. Que l’Ajuntament de Mollerussa disposarà de l’adscripció directa per a la gestió tècnica del
Pla de Barris de l’arquitecte Sr. *****.
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.

Marc Solsona Aixala
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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, 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
55.329,08€.
5. Que aquesta aportació cal considerar-la de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de
2019 com una previsió i que arribat aquest termini serà determinada la quantitat que
realment hagi estat efectiva segons les disposicions corresponents.
6. 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.
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.”

Antoni Garcia Jiménez
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“RELACIÓ CONVENIS PER A APARCAMENTS PÚBLICS DE VEHICLES 3/2018
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 tercer termini corresponent a l’IBI Urbana i la taxa de
clavegueram, exercici 2018.
Vista la relació núm. 3/2018, 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 tercer termini del
rebut d’IBI Urbana i la taxa de clavegueram, exercici 2018.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
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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 tercer termini de l’IBI de naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2018,
per un import total de 8.843,85€.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Junta de Govern del 14 de febrer de 2019

Marc Solsona Aixala
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SR. *****
REFERENT A L’ARMARI DE TELECOMUNICACIONS INSTAL·LAT AL CARRER DE VILA
CLOSA.
Es dóna compte el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Sr. *****,
referent a la instal·lació d’un armari de telecomunicacions regulador de la xarxa wifi a la façana
de l’edifici de la seva propietat al C/ Vilaclosa, 11.
Es posa de manifest que s’ha presentat escriptura de poders d’apoderament al Sr. *****, per a
que representi al seu pare Sr. *****.
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 el Sr. *****,
referent a l’armari de telecomunicacions instal·lat al C/ Vilaclosa, 11, 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 al Sr. *****, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis
municipals i Regidories competents.

Antoni Garcia Jiménez
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“ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SENYOR
***** REFERENT A L’ARMARI DE TELECOMUNICACIONS INSTAL·LAT AL CARRER DE
VILA CLOSA
Mollerussa,
REUNITS:
D'una part Il·lm. Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa, en nom i
representació de la Corporació, 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, en relació amb l'article 51 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
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D’altra part, el Sr. *****, en representació del Sr. *****, d’acord amb l’escriptura
d’apoderament de data 9 de maig de 2018 signada davant del Notari *****, com a propietari de
l’habitatge existent al Carrer Vila Closa, 11.
Ambdues parts es reconeixen la competència i capacitat necessàries per formalitzar aquest
conveni
EXPOSEN:

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Primer. Que en el transcurs de les obres d’urbanització de la Vila Closa (fase 1), i d’acord amb
allò previst al projecte d’infraestructures, es va instal·lar un armari de telecomunicacions
regulador de la xarxa de wifi, al carrer de la Vila Closa damunt d’un pedestal de formigó construït
davant de la façana lateral del número 11 del carrer de la Vila Closa, amb referència cadastral
número 4609403CG2140N0001QJ.

Segon. Que la instal·lació d’aquest armari es va efectuar amb el consentiment del propietari del
habitatge afectat. Aquest consentiment es va donar amb la condició de que en el supòsit que el
propietari executés obres al seu immoble, i aquest armari dificultés l’execució de les mateixes,
l’Ajuntament traslladaria l’esmentat armari en un lloc que no entorpís l’execució d’aquelles.
Tercer: Per la seva part, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, actuant com a
arquitecte municipal, en data de 7 de febrer de 2019 ha emès informe en el que diu que “No
existeix cap impediment tècnic per tal de que, cas que en un futur sigui necessari, es pugui
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traslladar l’armari en qüestió en un altre emplaçament proper al que es troba instal·lat
actualment”.
Per tot això exposat, l’Ajuntament de Mollerussa i el senyor ***** signen aquest conveni i
assumeixen els següents compromisos.
PRIMER . –
El senyor ***** autoritza a l’Ajuntament de Mollerussa a instal·lar un armari de
telecomunicacions regulador de la xarxa de wifi, al carrer de la Vila Closa damunt d’un pedestal
de formigó construït davant de la façana lateral del número 11 del carrer de la Vila Closa, amb
referència cadastral número 4609403CG2140N0001QJ.
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SEGONA. –
En el supòsit que el propietari executés obres al seu immoble, i aquest armari dificultés l’execució
de les mateixes, l’Ajuntament traslladaria l’esmentat armari en un lloc que no entorpís l’execució
d’aquelles, essent a càrrec de l’Ajuntament les despeses del trasllat.
TERCERA.Aquest conveni té caràcter privat; les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al
compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció civil.
En prova de conformitat, es signa el present conveni per duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la
data assenyalats a l’encapçalament.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

L’Alcalde
Marc Solsona Aixalà

El propietari afectat

*****”

“CONVENI DE COL·LABORACIO AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CONSELL CATALÀ DEL
LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. EDICIÓ 2019.
El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil organitza anualment des de l’any 1984, el Saló del
Llibre Infantil i Juvenil, amb l’objectiu de donar conèixer de prop l’oferta bibliogràfica per a nois
i noies.

Antoni Garcia Jiménez
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El Saló, des de l’any 2002 i fins el 2018 [llevat el 2007], ha celebrat les seves edicions a la ciutat
de Mollerussa, circumstancia que ha propiciat la voluntat de renovar la col·laboració ambdues
entitats, Consell i Ajuntament, per tal que el Saló es pugui seguir celebrant a la ciutat de
Mollerussa, també el 2019.
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 i la cultura, l’objecte d’aquesta activitat pot
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.
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:
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Primer. Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració amb el Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil per a la celebració a la ciutat de Mollerussa del Saló del Llibre Infantil i Juvenil
edició 2019 [35a], conforme el Text que figura en Annex a aquests acords.

Marc Solsona Aixala
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Segon. El Saló es celebrarà a la ciutat de Mollerussa de l’1 al 14 d’abril de 2019. A aquests
efectes, l’Ajuntament de Mollerussa posarà a disposició del Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil l’equipament corresponent que oportunament es determini [Teatre l’Amistat], lliure de
qualsevol taxa o despesa, tant ordinària com extraordinària.
Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a assumir les obligacions que es detallen en
la clàusula I del conveni, tant en allò que fa referència a ambientació dels espais, informació i
divulgació, entre altres. Respecte les obligacions vinculades i inherents al monitoratge, a les
activitats d’animació i al muntatge i desmuntatge de les exposicions, s’ha de tenir en consideració
la mancança de personal propi. En conseqüència, si es mantenen aquestes circumstàncies,
aquestes tasques podran ser objecte de prestació mitjançant contracte de serveis amb empresari
especialitzat, en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. Es fa constar als efectes oportuns, que existeix previsió pressupostària suficient al
Pressupost de Despeses de l’exercici 2019, a la partida 11.3321.2260902.
Quart. Es delega a l’àrea de cultura (servei biblioteca comarcal “Jaume Vila”), les facultats
específiques per tal que, si es dona el cas, proposi la contractació de les prestacions esmentades,
atenent a l’objecte contractual.
Cinquè. 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).
ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIO AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I CONSELL CATALÀ DEL
LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. SALÓ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. EDICIÓ 2019.
A la ciutat de Mollerussa, el dia *******
REUNITS

Antoni Garcia Jiménez
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D’una part la Sra. *****, amb DNI núm.******, en nom i representació del Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil, amb domicili al carrer de Mallorca, 272, 1ª planta de Barcelona (08037),
amb NIF V08983751 en qualitat de presidenta del Consell.
De l’altra, el Sr. Marc Solsona i Aixalà, amb DNI núm. ****** en nom i representació de
l’Ajuntament de Mollerussa, amb domicili a la plaça de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa (25230) amb
NIF P-2517200-H en qualitat d’Alcalde-President facultat expressament per a aquest acte per
acord de la Junta de Govern del dia ******, assistit pel secretari de la corporació, ******, qui
dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest acte i
EXPOSEN
I.- Que el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) organitza anualment des de 1984
Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
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II.- Que el Saló és cita obligada per a conèixer de prop l’oferta bibliogràfica per a nois i noies, i
enguany l’Ajuntament de Mollerussa per mitjà del seu Alcalde, Sr. Marc Solsona, ha proposat al
ClijCAT renovar la col·laboració entre l’administració municipal i aquesta entitat per tal que el Saló
pugui celebrar-se a la ciutat de Mollerussa de l’1 al 14 d’abril de 2019.
III.- Tenint en compte que l’objecte d’aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, que
concorre amb les competències que l’article 68 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, reconeix al municipi diverses matèries com l’educació, la cultura i, en
general, valorant que la repercussió d’aquest esdeveniment per a la ciutat pot considerar-se una
activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el
sentit que s’expressa en l’article 63 de la mateixa llei, l’Ajuntament de Mollerussa va aprovar en
el transcurs de la sessió ordinària de la Comissió de Govern del , la formalització d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per a la celebració a la ciutat de
Mollerussa del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya 2019.
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I amb aquest fi convenen les següents ESTIPULACIONS:
I.- L’Ajuntament de Mollerussa es compromet a realitzar i a assumir:






Marc Solsona Aixala
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II.- Per la seva part el ClijCAT s’obliga a portar a terme:






Antoni Garcia Jiménez
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Ambientació de l’espai on s’acordi celebrar el Saló.
Retolació dels espais.
Muntatge i desmuntatge de les exposicions.
Contractació de 5 monitors habituats en el tracte amb infants i joves. Hauran d’explicar
contes i guiar les vistes de les escoles.
Activitats d'animació.
Distribució d’informació per la ciutat.
Transports de materials des de Barcelona.
Rodes de premsa de presentació i d’inauguració.
Lliurament al ClijCAT del recull de premsa.

Coordinació i direcció del Saló
Recerca bibliogràfica i edició del catàleg monogràfic.
Disseny del cartell.
Disseny del programa.
Elaboració i disseny de les exposicions.
Formació dels monitors.

Tramesa d’informació a:



Escoles públiques i privades de Catalunya
Membres del sector de la literatura infantil i juvenil associats o agremiats a:
 Associació d'Editors en Llengua Catalana.
 Associació d’Editors del País Valencià.
 Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
 Cambra del Llibre de Catalunya
 Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya
 Generalitat de Catalunya:
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament d’Ensenyament
 Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
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Gremi de Llibreters de Catalunya
Gremi d'Editors de Catalunya
Il·lustra. Professional de la Il·lustració Catalana Associats
Institució de les Lletres Catalanes
Institut Ramon Llull
Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil. Biblioteca Xavier Benguerel.
Biblioteques de Barcelona

L’Ajuntament de Mollerussa també assumirà les despeses de funcionament dels espais expositius
durant la celebració del Saló, tant ordinàries com extraordinàries.
III.- Aquest conveni s’extingirà amb el compliment del seu objecte o per incompliment de les
seves clàusules per alguna de les parts.

Marc Solsona Aixala
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IV.- Aquest conveni i el seu desenvolupament es regiran per les clàusules d’aquest document i
per la legislació administrativa que li sigui aplicable en tot allò que no hi sigui previst.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni en duplicat exemplar al lloc i la data
indicats a l’encapçalament.”
Junta de Govern del 20 de febrer de 2019
“RELACIÓ DE CONVENIS UTILITZACIÓ DE LOCALS PER A DESTINAR-LOS A ESPAIS
D’EXPOSICIÓ TEMPORAL 1/2018.
L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de locals, en els quals
s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris, com a màxim, l’import equivalent
al 50 % dels tributs per IBI de naturalesa urbana, taxa de clavegueram i taxa d’escombraries,
que anualment generin els locals objecte del conveni, així com el consum de llum, segons el model
de “conveni marc per a la utilització de locals per a destinar-los a espais d’exposicions temporals”
aprovats per la Junta de Govern en sessions de data 19-06-14 i 29-12-15.
Atès que s’ha efectuat el pagament dels tributs corresponent a l’exercici 2018.

28/02/2020 SECRETARI

Vista la relació núm. 1/2018, que s’adjunta com annex, de convenis per a la utilització de locals
per a destinar-los a espais d’exposició temporal, corresponent al pagament dels tributs de
l’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 locals amb convenis per a la
utilització per a destinar-los a espais d’exposició temporal, que s’adjunta com annex, dels imports
equivalents a la part corresponent dels tributs i consum de llum de l’exercici 2018, per un import
total de 2.422,66 €.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Junta de Govern del 7 de març de 2019
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“APROVACIÓ CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLARS PER A DESTINARLOS A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
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.

Marc Solsona Aixala
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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 l durada resulta inferior a un any, els quals imports s’abonaran
per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que els solars ubicat al C/ Navarra, 1, amb referència cadastral 4811309CG2141S0001UL i
C/ Navarra, 5, amb referència cadastral 4811307CG2141S0001UL, propietat tots dos de ***** i
*****, es volen 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 ***** i *****, propietaris dels solars ubicats al C/
Navarra, 1, amb referència cadastral 4811309CG2141S0001UL i C/ Navarra, 5, amb referència
cadastral 4811307CG2141S0001UL.
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.
--------------------

Antoni Garcia Jiménez
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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.
D’altra part, el senyor ***** i la senyora *****, majors d’edat, amb DNI ***** i *****
respectivament, domiciliats al C/ Ferrer i Busquets, 47, de Mollerussa.
INTERVENEN
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El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i el senyor
***** i la senyora ***** en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
I.

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.

II.

Que el senyor ***** i la senyora ***** són titulars dels següents solars:
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Marc Solsona Aixala
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C/ Navarra, 1, referència cadastral: 4811309CG2141S0001UL, gravada pels impostos i
taxes i amb les quanties següents:
IBI 2019: 798,67 €
Taxa de clavegueram 2009: 50,56 €
C/ Navarra, 5, referència cadastral: 4811307CG2141S0001SL, gravada pels impostos i
taxes i amb les quanties següents:
IBI 2019: 125,32 €
Taxa de clavegueram 2009: 7,93 €

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
Primer.- El senyor ***** i la senyora ***** autoritzen a l’Excm. Ajuntament de Mollerussa la
utilització temporal dels solars anteriorment indicats, als efectes de destinar-lo a espai
d’aparcament públic de vehicles.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 de
desembre de 2019, 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 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.
L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar.
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).
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Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
conveni, les obres següents:
a)

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.

b)

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.
És a dir, fins a la realització d’obres d’edificació, les quals s’hauran de realitzar d’acord amb
els requisits del vigent POUM.
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c)

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.

Marc Solsona Aixala
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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.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,”

Junta de Govern del 14 de març de 2019

Antoni Garcia Jiménez
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ AMB
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
La voluntat de les parts es Impulsar accions per promoure, implantar i coordinar activitats
formatives, de difusió i de bones pràctiques en el Suport Vital (SV) i Ressuscitació cardiopulmonar
(RCP) a l’àmbit del municipi de Mollerussa.
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 i la cultura, l’objecte d’aquesta activitat pot
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.
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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 CONSELL CATALÀ DE
RESSUSCITACIÓ i
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA per Impulsar accions per promoure,
implantar i coordinar activitats formatives, de difusió i de bones pràctiques en el Suport Vital (SV)
i Ressuscitació cardiopulmonar (RCP) a l’àmbit del municipi de Mollerussa conforme el Text que
figura en Annex a aquests acords.
Segon. 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).

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ AMB
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Mollerussa, xx de _____ de 2019
REUNITS:
D’UNA PART el Sr. Marc Solsona Aixalà, en la seva condició d’Alcalde de Mollerussa
D’UNA ALTRA PART, el Dr. *****, major d'edat, amb D.N.I. Núm. *****, amb domicili a
*****.
Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat d’obrar suficient per subscriure aquest acord.
MANIFESTEN:
Que aquest acord de col·laboració entre les parts s’emmarca en el projecte pilot CREC (Comunitat
de Rescatadors Cardíacs) que es du a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mollerussa i
Cardionlive SL.
La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (L’Acadèmia)
és una institució de caràcter científic que organitza activitats encaminades a la promoció i difusió
de la cultura i la formació en el camp de les Ciències de la Salut.
El Consell Català de Ressuscitació (CCR) és una associació de caràcter científic formada per
societats que tenen una activitat en el camp del suport vital i la ressuscitació cardiopulmonar, tant
en la seva vessant assistencial com en la docent i d’investigació. El CCR forma part del Consejo
Español de RCP i de l’European Resuscitation Council.
En el marc de col·laboració en les activitats formatives de l’Acadèmia, és voluntat d'ambdues
institucions fomentar la cooperació mútua.
ACORDEN:
Impulsar accions per promoure, implantar i coordinar activitats formatives, de difusió i de bones
pràctiques en el Suport Vital (SV) i Ressuscitació cardiopulmonar (RCP) a l’àmbit del municipi de
Mollerussa.
Compromisos per part de AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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Primer.- L’activitat en la formació en Suport Vital es realitzarà d’acord amb els criteris d’acreditació
establerts pel CCR (Sol·licituds de cursos per la Web, instructors acreditats, relació
instructor/alumnes, material de cursos, utilització dels manuals oficials, expedició dels certificats,
etc.).
Segon.- AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA informarà a la Direcció del CCR de les activitats que
tinguin relació amb el Suport Vital i facilitarà les auditories docents que estableixi el CCR.
Tercer.- Les despeses que se’n derivin d’aspectes concrets d’aquest acord, seran prèviament
pressuposats i aprovades, llevat aquelles relatives a l’acreditació dels alumnes i instructors que
seran sense cost.

Marc Solsona Aixala
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Quart.- L’entitat Neosalus Soltions SL, empresa col·laboradora amb el CCR, participarà en el
projecte donant el suport que sigui necessari de suport i supervisió del desenvolupament del
projecte de formació.
Cinquè.- L’entitat Neosalus Solutions SL, empresa col·laboradora amb el CCR, realitzarà la
formació inicial en SVB i DEA per als 16 instructors proposats per part de l’Ajuntament de
Mollerussa. El cost tant d’impartició, taxes i altres, serà assumit per Neosalus.
Sisè.- L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA facilitarà les instal·lacions necessàries per dur a terme
tant la formació inicial en SVB i DEA dels instructors, la formació d’instructors i les formacions que
es duran a terme a la població.
Setè.- La coordinació dels grups de formació i la comunicació de la formació al CCR es farà des
de la regidoria de participació ciutadana de l’Ajuntament de Mollerussa. El director–coordinador
dels cursos s’encarregarà de la introducció de les dades dels alumnes a la web del CCR per la
certificació del curs.
Compromisos per part del CCR
Primer.- Formar els instructors necessaris per a les activitats docents, destinades a la ciutadania,
per a dur a terme el pilot (s’exclou la formació de primers interventors afectats pel DOG 151/2012)
En aquest cas, s’acorda la formació de 16 instructors en SVB i DEA de forma completament
gratuïta.
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Segon.- Assessorament en les activitats formatives, de recerca, de difusió per qualsevol mitja
(paper, informàtic etc...) relacionades amb el camp del Suport Vital.
Durada
Aquest conveni tindrà una durada d'un any, prorrogable explícitament per períodes d’un any, si
cap de les dues parts no el denúncia.
Extingida la vigència, aquest instrument continuarà eficaç fins la finalització de les activitats
iniciades.

Antoni Garcia Jiménez
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Protecció de dades personals
Totes les parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es preveu la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial les contingudes a l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a
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la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”).
I com a prova de conformitat, signen les parts aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en la
data esmentada a l'encapçalament.”
Junta de Govern del 28 de març de 2019

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS
PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT
Que es voluntat de l’Ajuntament de Mollerussa i a Generalitat de Catalunya mitjançant el
departamento d’educació, la cooperació en les obres d’adequació d’uns terrenys (urbanització,
fonamentació i dotació de serveis urbans) i la instal·lació de mòduls prefabricats destinats a ubicar
provisionalment els alumnes de l’Institut de Mollerussa IV, amb les especificacions que resulten
d’aquestes clàusules.
Que mitjançant aquesta cooperació, l’ajuntament assumeix la redacció del projecte, l’execució i
direcció de les obres de fonamentació per a la instal·lació dels mòduls prefabricats, i en relació
amb les obres de construcció de la infraestructura imprescindible per a la instal·lació dels mòduls
prefabricats pel curs 2019/2020 la generalitat assumeix el 50% del cost.
Que per part el Departament d’Educació s’encarregarà del subministrament, trasllat i instal·lació
dels mòduls prefabricats.
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 de l’article
66.3.o) del DL 2/2003 pel que s’aprova el TRLMRLC expressament diu que el municipi té
competències pròpies, en el que aquí importa, en “la cooperació amb l'administració educativa
en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; de l’article 25.2 de la
LRBRL que diu que el municipi exercirà competències pròpies, en el que aquí importa, en “cooperar
amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per la
construcció de nous centres docents”. Afegint finalment que l’article 163 de la LLEI 12/2009, del
10 de juliol, d'educació expressament diu que “1. Els municipis han de posar a disposició de
l'Administració educativa els terrenys necessaris per a construir-hi els centres educatius públics
obtinguts en els procediments de gestió urbanística i a cooperar amb l'Administració educativa
per a obtenir els terrenys necessaris per a construir-hi centres educatius públics al marge dels
sistemes d'execució del planejament urbanístic”, pel que l’objecte d’aquesta activitat pot
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 Llei Municipal de Catalunya.
A la vista de quant s’ha exposat i dels antecedents esmentats es proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer. Autoritzar la formalització del conveni de col·laboració ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L’INSTITUT
MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT conforme el Text que figura en Annex a aquests acords.
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Segon. 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).
Tercer. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit
pressupostari dictaminada favorablement per la Comissió Informativa General del passat 25 de
març de 2019 i proposada al Ple de 28 de març de 2019, per tal de poder fer front a les despeses
que l’aprovació de l’esmentat conveni comportarà per l’Ajuntament de Mollerussa.
ANNEX

Marc Solsona Aixala
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L’INSTITUT
MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT
Barcelona,
REUNITS
D’una part, la senyora *****, secretària general del Departament d’Educació, nomenada pel
Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant en virtut de la
delegació de competències del titular del Departament, d’acord amb el que disposa l’article 1.e)
de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona
titular del Departament d’Educació (DOGC núm.5930, de 28 de juliol de 2011).
De l’altra part l’Il·lustríssim senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde-president de l’Ajuntament de
Mollerussa, en virtut de les facultats que li són reconegudes a 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.
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya abans esmentat,
EXPOSEN

1. Que els alumnes de l’Institut Mollerussa IV estan ubicats provisionalment en l’edifici que
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ocupava antigament l’Hotel Duch, el qual no disposa dels espais adequats i necessaris.

2. Que ambdues administracions han acordat la instal·lació de mòduls prefabricats per tal de
millorar l’escolarització dels alumnes.

3. Que l’Ajuntament de Mollerussa cedirà provisionalment un solar de la seva propietat per a la
instal·lació dels mòduls prefabricats.

4. Que l’Ajuntament de Mollerussa està disposat a licitar i contractar la redacció del projecte,
l’execució i direcció de les obres de fonamentació per a la instal·lació dels mòduls prefabricats.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

5. Que el Departament d’Educació s’encarregarà del subministrament, trasllat i instal·lació dels
mòduls prefabricats.
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6. Vist que l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que correspon

als municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.

7. Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la
Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a l’article
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:

Marc Solsona Aixala
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI.
Aquest conveni té per objecte la cooperació en les obres d’adequació d’uns terrenys (urbanització,
fonamentació i dotació de serveis urbans) i la instal·lació de mòduls prefabricats destinats a ubicar
provisionalment els alumnes de l’Institut de Mollerussa IV, amb les especificacions que resulten
d’aquestes clàusules.
SEGONA.- FINANÇAMENT.
L’import màxim previst d’adjudicació de les obres de construcció de la infraestructura
imprescindible per a la instal·lació dels mòduls prefabricats pel curs 2019/2020 (obres de
fonamentació) és de 250.000 € (IVA inclòs), dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament d’Educació, aportarà el 50% amb càrrec a la posició pressupostària
D/610000100/4210/0000, del centre gestor EN0119 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2017, prorrogat pel 2019.
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Mollerussa. El tècnic del Departament
d’Educació verificarà que l’obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte
funcionament de les seves instal·lacions, amb els permisos d’utilització necessaris i ajustada al
projecte supervisat pel Departament d’Educació.
L’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec de la totalitat de les despeses corresponents a la
redacció del projecte i la direcció de les obres. Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de les
despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals, si escau.
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a) Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni.
b) Correspon a la Secció d’Obres i Manteniment del Servei Territorial de Lleida del Departament
d’Educació emetre l’informe tècnic de l’avantprojecte i del projecte, d’acord amb les condicions
exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic.

Antoni Garcia Jiménez
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QUARTA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament de
Mollerussa ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes
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del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’Ajuntament es compromet a tenir finalitzades les obres de fonamentació a finals del mes de
juny de 2019 per tal de poder garantir que la instal·lació dels mòduls, els accessos i la urbanització
a l’inici del proper curs escolar 2019/2020.
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del seu
inici i acabament.
Així mateix, l’Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que
comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni.

Marc Solsona Aixala
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CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que hagi
designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent,
particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat.
SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment de
les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi informat
tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de
l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el
Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció.
L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció
General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
SETENA.- INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS
El Departament d’Educació es farà càrrec de la instal·lació i subministrament dels mòduls
prefabricats.

Antoni Garcia Jiménez
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VUITENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
La propietat dels mòduls prefabricats serà del Departament d’Educació que cedirà l’ús a
l’Ajuntament de Mollerussa per realitzar l’activitat escolar que li és inherent.
NOVENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades les
obres correspondrà al Departament d’Educació.
DESENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2019.
ONZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de
col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els
problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas
d’incompliment.
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Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’urgell que actua com a
tècnic municipal i coordinador del projecte pla de barris, o persona/es en qui delegui, i com a
representant del Departament d’Educació, el cap de la Secció d’Obres i Manteniment del Servei
Territorial de Lleida, o persona/es en qui delegui, que es reunirà quan ho sol·liciti motivadament
una de les parts.

Marc Solsona Aixala
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DOTZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
octubre, de règim jurídic del sector públic.
TRETZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el
que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Junta de Govern del 4 d’abril de de 2019
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOLMES I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER LA PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FRANJA. ASFALTAT,
SENYALITZACIÓ VERTICAL I SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
Que es voluntat de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Ajuntament de Golmés, la cooperació en les
obres de pavimentació del carrer de la franja. asfaltat, senyalització vertical i senyalització
horitzontal, amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules.
Que mitjançant aquesta cooperació, l’ajuntament de Golmés assumeix la redacció del projecte,
l’execució i direcció de les obres de pavimentació del carrer de la franja. asfaltat, senyalització
vertical i senyalització horitzontal,i l’Ajuntament de Mollerussa assumeix el 50% de l’import
d’execució de les mateixes, sense que l’aportació de l’Ajuntament de Mollerussa excedeixi el 50%
de 47.475,73 euros.
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A la vista de quant s’ha exposat i vist l’informe de secretaria i intervenció i dels antecedents
esmentats es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Autoritzar la formalització del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GOLMES I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER LA PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FRANJA.
ASFALTAT, SENYALITZACIÓ VERTICAL I SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, conforme el Text que
figura en Annex a aquests acords.
Segon. 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).

Antoni Garcia Jiménez
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“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOLMES I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER LA PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FRANJA. ASFALTAT,
SENYALITZACIÓ VERTICAL I SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.
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Mollerussa,
REUNITS
D’una part l’Il·lustríssim senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde-president de l’Ajuntament de
Mollerussa, en virtut de les facultats que li són reconegudes a 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.
De l’altra part l’Il·lustríssim senyor Jordi Calvís Torrelles, alcalde-president de l’Ajuntament de
Golmés, en virtut de les facultats que li són reconegudes a 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.

Marc Solsona Aixala
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Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya abans esmentat,
EXPOSEN
1. Que el carrer de la Franja està situat al sud-oest del terme municipal de Golmés i al sudest del terme municipal de Mollerussa. Estan la divisòria entre els dos municipis en l’eix
del carrer.
2. Que el paviment presenta mal estat de ferm i manca de senyalització.
3. Que ambdues administracions han acordat l’execució de les obres consistents en la
pavimentació del carrer de la Franja. Asfaltat, senyalització vertical i senyalització
horitzontal.
4. Que l’Ajuntament de Golmés està disposat a licitar i contractar la redacció del projecte,
l’execució i direcció de les obres d’asfalt, senyalització vertical i senyalització horitzontal
del carrer de la Franja.
5. Que la pavimentació i conservació de les vies públiques està prevista com un servei mínim
i obligatori a l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.
6. Que l’article 55 de la LRBRL, diu en el que aquí importa que “Per a l'efectiva coordinació i
eficàcia administrativa, l'Administració General de l'Estat, així com les administracions
autonòmica i local, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, hauran en les seves
relacions recíproques prestar, en els àmbits propis, la cooperació i l’assistència actives que
les altres administracions puguin precisar per a l'eficaç compliment de les seves Tasques.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents
C L À U S U L E S:

Antoni Garcia Jiménez
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI.
Aquest conveni té per objecte la cooperació en les obres d’asfalt, senyalització vertical i
senyalització horitzontal del carrer de la Franja, amb les especificacions que resulten d’aquestes
clàusules.
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SEGONA.- FINANÇAMENT.
L’import màxim previst d’adjudicació de les obres les obres d’asfalt, senyalització vertical i
senyalització horitzontal del carrer de la franja és de 47.475,73 € (IVA inclòs), dels quals, la
l’Ajuntament de Mollerussa,
aportarà el 50% amb càrrec a la aplicació pressupostaria
07.1532.6190005
L’aportació de l’Ajuntament de Mollerussa es tramitarà fraccionadament d’acord amb les
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Golmés.
L’Ajuntament de Golmés es farà càrrec de la totalitat de les despeses corresponents a la redacció
del projecte i la direcció de les obres.

Marc Solsona Aixala
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TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a) Correspon a l’Ajuntament Golmés revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni.
QUARTA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament de
Golmés, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes
del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’Ajuntament Golmés comunicarà a l’Ajuntament de Mollerussa l’adjudicació de les obres i les
dates del seu inici i acabament.
CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que hagi
designat l’Ajuntament de Golmés i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa
vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat.
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SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon a l’Ajuntament de Mollerussa comprovar el compliment de les clàusules d’aquest
conveni i verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi informat tècnicament, sense
que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres.
L’Ajuntament de Golmés facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció de
l’Ajuntament de Mollerussa
DESENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2019 o la recepció de les obres i el seu respectiu pagament.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

ONZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de
col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre els
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problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas
d’incompliment.
Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, l’arquitecte municipal, i com a representant del de l’Ajuntament de
Golmés, l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Carles Olomí Oró, o persona/es en qui delegui, que es
reunirà quan ho sol·liciti motivadament una de les parts.
DOTZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
octubre, de règim jurídic del sector públic.
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TRETZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el
que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni
Per l’Ajuntament de Mollerussa
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Per l’Ajuntament de Golmés
Alcalde”

“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, PER A L’ANY 2019
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa el conveni de col·laboració relatiu a la Borsa de Mediació en aquest
municipi per a l’any 2019
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Aquest Conveni es fonamenta en les disposicions següents:
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de
mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer
social.
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o mantenir
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial, i recull
les condicions de les borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
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convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les
administracions locals en relació a les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir
i fomentar l’activitat d’aquestes borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests serveis a
la ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit territorial.

Marc Solsona Aixala
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5. L'Ajuntament de Mollerussa, disposa d'una borsa amb personal suficient per realitzar les
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de
conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al
lloguer social en el municipi de Mollerussa, l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat l’interès en
la continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
funcionament, l’any 2019, de la Borsa d’àmbit territorial municipal.
Atès el que s’ha exposat, i a proposta de la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància,
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. Aprovar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya del Conveni que s’adjunta en Annex, l’objecte de qual és establir la col·laboració entre
les parts per impulsar el Programa de mediació d'habitatges per al lloguer social al municipi de
Mollerussa, per mitjà la Borsa de mediació que disposa l'Ajuntament, per tal de facilitar a la
ciutadania la proximitat de la gestió d'aquests serveis en el respectiu territori.
Segon. De conformitat amb la clàusula onzena, El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de
les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar
amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
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Tercer. Notificar el present acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i forma.
Quart. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni i el desplegament d’aquest acord mitjançant la regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància.
--------------------ANNEX
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, PER A L’ANY 2019
REUNITS
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D’una banda, la senyora *****, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designada
per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyor Marc Solsona i Aixalà alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,

Marc Solsona Aixala
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EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de
mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge tenen com a
finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones
propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer
social.
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o mantenir
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial, i recull
les condicions de les borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb les
administracions locals en relació a les borses de mediació per al lloguer social, aconsella mantenir
i fomentar l’activitat d’aquestes borses que compleixen la finalitat d’aproximar aquests serveis a
la ciutadania, segons les necessitats de cada àmbit territorial.
5. L'Ajuntament de Mollerussa, disposa d'una borsa amb personal suficient per realitzar les
funcions que són l’objecte d’aquest conveni, i d’una persona responsable per coordinar les
actuacions amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de
conformitat amb l'establert en el Pla per al dret a l’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació per al
lloguer social en el municipi de Mollerussa, l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat l’interès en
la continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al
funcionament, l’any 2019, de la Borsa d’àmbit territorial municipal.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració entre les parts per impulsar els programes
de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació situada al municipi
de Mollerussa, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el
respectiu territori.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Mollerussa, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es compromet
a:
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i administratiu
suficient que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li encomanen.
En concret s’obliga a:
Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de la Borsa.
Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades amb
el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
Disposar de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa que, com a mínim, seran
d’una persona responsable de la Borsa i la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
d’una persona per a les tasques administratives, i d’una persona per a les funcions tècniques de
la Borsa.
Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al
dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa
en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne compte a
l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present conveni.
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses ubicades en la
mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels
expedients del municipi per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori,
amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge
mitjançant una finestreta única.
2. Realitzar funcions d’informació, que inclouen:
L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que inclouen la mediació per
al lloguer social, i l’acompanyament durant la vigència del contracte de lloguer.
L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en la cerca d’habitatge
i també durant la vigència del contracte de lloguer.
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3. Realitzar funcions de mediació, que inclouen:
La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.
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La mediació entre les persones propietàries i llogateres.
c) El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació.
d) El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers.
4. Portar a terme totes les funciones establertes en el manual de gestió del Programa de Mediació
per el lloguer social, utilitzant els mitjans i les eines informàtiques que posa a la seva disposició
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Marc Solsona Aixala
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5. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una
memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes relatius al
funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit, i també
el nombre d’actuacions relaciones amb els programes socials d’habitatge, de cada anualitat.
6. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels
ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei.
7. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del personal de la Borsa i
per a la coordinació dels serveis de mediació d’habitatges amb finalitats socials.
8. Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en les accions de seguiment i control que
es puguin programar des de les diferents unitats. En especial, cooperar, quan correspongui, en
les auditories anuals a Oficines i Borses que l’Agència consideri oportú programar, així com en
l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana, quan es requereixi.
9. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
9.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que la Borsa rebi, procedents d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
9.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir les
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a
totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques
realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida
en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:

Antoni Garcia Jiménez
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1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes socials d’habitatge que es
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge.
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte desenvolupament
de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes socials d’habitatge.
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3. Assessorar al personal de les Borses en tot el referent desenvolupament dels programes la
resolució de conflictes i de les casuístiques que es produeixen en la gestió diària.
4. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a la Borsa i promoure programes
d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que fa a les
línies de col·laboració convingudes.
5. Facilitar l'accés i la formació necessària per la utilització dels programes informàtics o altres
eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la gestió dels habitatges objecte d’aquest
conveni.
6. Fer el seguiment i valoració de
d’habitatge.

la

gestió de la Borsa en l’àmbit dels programes socials
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Quart. Finançament i nombre d’actuacions
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis de
mediació que presti la Borsa del municipi de Mollerussa, amb recursos pressupostaris a càrrec de
la partida D/251.0002, segons els imports següents.
- Actuacions amb contractes de l’any 2019, 450,00 euros.
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019, 200,00 euros.
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en cas que es
produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.
2. El nombre d’actuacions de mediació que s’ha previst finançar inicialment l’any 2019, és el
següent:
- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2019, 13.
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019, 66.

Antoni Garcia Jiménez
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El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es podrà
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es justifiquin degudament
a finals d’any.
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2019 s’estableix
una aportació màxima global de 19.050,00 €, d’aquesta aportació, 13.200,00 € corresponen al
finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 2019.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:
Un primer pagament de 9.900,00 €, en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
destinada al seguiment dels contractes anteriors al 2019, un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament es tramitarà
un cop signada l’addenda de pròrroga.
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La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions justificatives, on hi consti el
nombre de contractes signats i de seguiments realitzats durant el període que es certifica.
Les certificacions
que preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per
l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i hauran de justificar el nombre
d’actuacions realitzades durant el període mínim d’un mes. La darrera certificació es presentarà
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes del 31 de desembre de 2019.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a favor
de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les
unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i
territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú programar
anualment.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada per la
Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni
prevista en el pacte Onzè.
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Setè. Protecció de dades
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Vuitè. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present conveni
mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Novè. Resolució per incompliment
L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva
resolució.
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Desè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb caràcter previ a la
submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Onzè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un màxim
de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini
inicial.
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I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data
expressats en l’encapçalament.”
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCARREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY
2019.
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa subscriure el conveni de col·laboració en relació amb la Borsa de
mediació per al lloguer social, situada al municipi de Mollerussa, per a l’any 2019.
Aquest conveni es fonamenta en les disposicions següents:
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de
mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat
i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir
la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb
els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions
de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
Resultant que l’Ajuntament de Mollerussa disposa d'una borsa i del personal tècnic i administratiu
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, de conformitat amb l'establert en el Pla
per al dret a l’Habitatge.
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Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de l’esmentada
Borsa per a l’any 2019, 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.
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:
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Signatura 2 de 2

04/03/2020 ALCALDE

Primer.- Aprovar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya d’un Conveni (que s’adjunta en Annex), l’objecte de qual és establir la col·laboració i
l'encàrrec de gestions entre les parts per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria
d'habitatge, per mitjà de la Borsa situada al municipi de Mollerussa, amb la finalitat de facilitar a
la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.
Segon.- De conformitat amb la clàusula onzena del conveni, aquest tindrà vigència fins al dia 31
de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de
les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar
amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
Tercer.- Notificar el present acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i forma.
Quart. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni i el desplegament d’aquest acord mitjançant la regidoria de Benestar
Social, Ciutadania i Infància.
--------------------“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA BORSA
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY
2019

28/02/2020 SECRETARI

REUNITS
D’una banda, la senyora *****, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designada
per Acord de Govern 56/2018, de 17 de juliol, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a
l’article 2.2.i) dels Estatuts 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 per obligar-se i atorgar aquest
conveni, i a aquest efecte,
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EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig,
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de
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mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat
i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir
la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb
els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
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3. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de
convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
4. El capítol 5 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge recull les
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
5. L’Ajuntament de Mollerussa, disposa d'una oficina/borsa i del personal tècnic i administratiu
suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una persona responsable per
coordinar les actuacions amb el Servei Territorial d’Habitatge corresponent i les Direccions de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert
en el Pla per al dret a l’Habitatge.
6. 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, així com els programes d’àmbit social i d’àmbit tècnic,
l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat l’interès en la continuïtat del conveni de col·laboració
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al funcionament, l’any 2019, de l’Oficina/Borsa
d’àmbit territorial municipal.
7. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret
a l’habitatge, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per la Llei
26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord amb els
següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per
a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de la Borsa de mediació
situada al municipi de Mollerussa, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les
gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Mollerussa, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet a:
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1. Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que se li
encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions relacionades
amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat, així com els accessos a les plataformes
electròniques de tramitació de les administracions públiques que es requereixen per a la tramitació
dels expedients.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que, com a mínim,
serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i la coordinació amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les tasques administratives i d’una persona per a
les funcions tècniques i/o socials de l’Oficina/Borsa.
d) En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit poblacional i,
especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions en què es concentra la
màxima activitat i afluència ciutadana.
e) Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al
dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa
en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne compte a
l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present conveni.
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses
municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de
cadascuna i el model de distribució dels expedients del municipi/comarca per a la seva tramitació,
ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i
facilitar l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana
a.1. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord
amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge, incloent
entre d’altres qüestions:
a.1.1. La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya
a.1.2. L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges
amb protecció oficial.
a.1.3. L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres problemàtiques de l’habitatge derivades
de situacions d’emergència social
a.1.4. La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer que facilita la Generalitat
de Catalunya a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
a.2. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i inclouen:
a.2.1. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a les eines
informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i gestionar els serveis
d’habitatge
a.2.2. La comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels
requeriments o deficiències documentals.
a.2.3.El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
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b.1. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge
b.1.1. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament del lloguer que inclou la
gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució
b.1.2. La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge, per
a problemàtiques en situacions d’emergència
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a disposició de
les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada de les sol·licituds com de la tramitació
i gestió d’expedients.
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4. Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aplicar les instruccions de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la tramesa de sol·licituds i documentació presentada
en l’Oficina/Borsa, amb els procediments de l’administració electrònica habilitats.
5. Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol addicional a
aquest conveni, en el qual es concreti:
a) Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació amb la seva
organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del personal adscrit i les previsions
pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
b) La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte
segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el sistema
d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any
6. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una justificació final
sobre la totalitat de les tasques realitzades.
7. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on s’ubica
l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de
comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
8. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels
ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei.
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9. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les tasques de
col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
10. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de seguir les
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar clarament a
totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar que les tasques
realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida
en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
12. Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o
altres organismes públics. En especial, cooperar, quan correspongui, en les auditories que
l’Agència programa anualment, així com en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana,
amb la finalitat d’introduir millores en la prestació dels serveis.
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13. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
13.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin, procedents d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
13.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts d’habitatge en tots els
àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els programes de rehabilitació i condicions
d’habitabilitat i els programes socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre
les normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.
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2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la col·laboració
objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, pel que
fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de desenvolupar
les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics,
avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi de relleu les
bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest conveni,
segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes aportacions
resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions que
se’n deriven.
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Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels serveis que
presti l’Oficina/Borsa de Mollerussa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb
recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002.
a. Pagament fix inicial
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 16.160,00 € per a l’any
2019, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’apartat c),
per cobrir part de les despeses dels serveis en matèria d’habitatge, d’acord amb l’estructura de
personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa
dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que tindrà en
compte els expedients efectivament tramitats en relació amb les tasques que es deriven de les
funcions específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg de serveis
de l’Annex.
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L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que l’Agència durà a terme
durant l’any. El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al
càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del
grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats.
c. Aportació màxima
Per a l’any 2019, s’estableix una aportació màxima de 20.469,00 €, que només es podrà
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior efectivament realitzada per part de
l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
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Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la
següent manera:
a. Primer pagament
El primer pagament, per l'import de 16.160,00 €, en concepte d’aportació inicial i a compte de
l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer pagament es tramitarà
un cop signada l’addenda de pròrroga.
b. Pagament final
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa, corresponent a l’any
2019, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una certificació
justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament
i d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats
per l’Oficina, acompanyada de la relació dels expedients gestionats, i un cop contrastada i valorada
la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta disposi.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari/a de
l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions
referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost del personal adscrit a l’Oficina/Borsa
durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes del 31 de
desembre de 2019.

Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis objecte
d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució, que han de dur a terme les
unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i
territorials, i també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú programar
anualment.
Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per a la seva revisió,
quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial d’Habitatge competent en la matèria,
o els òrgans de control interns.
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c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es tramitaran a
favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
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Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i justificats
per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga
del conveni prevista en el pacte Onzè.
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La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es preveu al
pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el nombre de serveis prestats i
d’activitats efectivament realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement de les
actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha
prestat a la població. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants en els serveis
prestats durant l’any per l’Oficina, es procedirà a minorar l’aportació final en l’import corresponent
als expedients perjudicats.
Setè. Protecció de dades i Transparència
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà
d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest
acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del present conveni
mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i
el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Novè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, facultarà
l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, la seva
resolució.
Desè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter previ a la submissió
de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Onzè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a un màxim
de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini
inicial.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data
indicats.”
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I EL CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA PER
A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA CONJUNTA DELS EQUIPAMENTS TURÍSTICS DE LES TRES
ENTITATS [FORFAIT TURÍSTIC].
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Es dona compte a la Junta de Govern de la proposta de conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana per a la promoció turística conjunta dels equipaments turístics de les
tres entitats la finalitat i objecte del qual és establir el marc de col·laboració en matèria de
turisme entre les tres entitats per tal de fomentar les visites guiades als seus respectius
equipaments turístics i articular un paquet conjunt com a oferta promocional per promoure
aquestes visites.
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Que l'Ajuntament de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana treballen per la promoció econòmica dels seus respectius àmbits i consideren
de gran interès fomentar el desenvolupament turístic dels seus municipis. A tals efectes
consideren important col·laborar en matèria de promoció turística i establir línies de treball
conjuntes que permetin crear sinèrgies i resultats positius pel territori en aquest àmbit.
Que es volen promoure les visites guiades al Museu dels Vestits de Paper, a l’Espai Cultural dels
Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, i fomentar la seva promoció conjunta, a través d’un
paquet turístic [forfait turístic] que les integri i que en permeti la difusió conjunta.
En aquest sentit, el forfait turístic implicaria una reducció del preu de les visites guiades als
equipaments esmentats; les propostes es concreten en l’oferta següent:


Paquet sencer: Inclou una visita guiada als equipaments següents: Museu dels Vestits de
Paper, Espai Cultural dels Canals d’Urgell i Estany d’Ivars i Vila-sana. El preu previst és de 7
€



Paquet reduït: Inclou una visita guiada als equipaments següents Museu dels Vestits de Paper
i Espai Cultural dels Canals d’Urgell. El preu previst és de 5 €

Sobre aquests imports, i atès que el preu vigent de les visites guiades al Museu dels Vestits de
Paper, a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana que es promouen de
forma separada per cada una de les entitats signants són diferents, el preu a percebre per
cadascuna d’elles en concepte de les ofertes promocionals que s’hagin contractat serà el següent
en cadascuna de les modalitats:
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Museu dels Vestits de Paper .................................................................2,5 €
Espai Cultural dels Canals d’Urgell .........................................................2,5 €
Estany d’Ivars i Vila-sana .....................................................................2,0 €

Les liquidacions s’han previst de manera que cada una de les entitats recaptarà el preu dels
paquets o oferta promocional als centres històrics que es contractin al seu municipi;
trimestralment cada entitat elaborarà una liquidació i ingressarà l’import corresponent a la resta
d’entitats signats del present conveni.
Respecte la durada, i de conformitat amb allò que es preveu en l’article 49 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic [apartat h, 1r. i 2n.], aquesta no podrà ser superior
als 4 anys, sense perjudici que, el signats dels conveni puguin acordar, unànimement, la seva
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o llur extinció.
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
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(arts. 108 a 112), 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,
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana per a la promoció
turística conjunta dels equipaments turístics de les tres entitats la finalitat i objecte del qual és
establir el marc de col·laboració en matèria de turisme entre les tres entitats per tal de fomentar
les visites guiades als seus respectius equipaments turístics i articular un paquet conjunt com a
oferta promocional per promoure aquestes visites.
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Segon. Aprovar el Conveni de Col·laboració, conforme les clàusules que s’insereixen en Annex a
aquests acords.
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, als efectes oportuns i donar-se trasllat als
serveis competents.
ANNEX
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana per a la promoció turística conjunta
dels equipaments turístics de les tres entitats.
Mollerussa, xxx xxxx xxxx
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.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona i Aixalà, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, en nom i
representació de l’entitat municipal, en virtut de les atribucions que li confereixen els articles 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.
D’altra part, la Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda, presidenta del Consorci de l’Estany d’Ivars
i Vila-sana, actuant en nom i representació del Consorci, en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 16 dels vigents estatuts reguladors d’aquest;
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i a
l’efecte:
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Que l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix que
són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els
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organismes públics i entitats de dret públic vinculat o dependents o les Universitats públiques
entre sí o amb subjectes de dret privat per una finalitat comuna.
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.”
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Que l'Ajuntament de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana treballen per la promoció econòmica dels seus respectius àmbits i consideren
de gran interès fomentar el desenvolupament turístic dels seus municipis.
Que a tals efectes consideren important col·laborar en matèria de promoció turística i establir
línies de treball conjuntes que permetin crear sinèrgies i resultats positius pel territori en aquest
àmbit.
Que es volen promoure les visites guiades al Museu dels Vestits de Paper, a l’Espai Cultural dels
Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, i fomentar la seva promoció conjunta, a través d’un
paquet turístic que les integri i que en permeti la difusió conjunta.
Que és necessària la formalització d’un conveni entre les tres entitats per tal d’establir aquest
paquet turístic, que s’articularà en forma d’oferta promocional al Museu dels Vestits de Paper, a
l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, així com concretar les
condicions i gestions a realitzar per part de les entitats signants.
Per les raons exposades, les tres parts acorden subscriure un conveni de col·laboració, amb
subjecció als següents
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PACTES
PRIMER. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració en matèria de turisme entre
l'Ajuntament de Mollerussa, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany d’Ivars i
Vila-sana per tal de fomentar les visites guiades als seus respectius equipaments turístics i
articular un paquet conjunt com a oferta promocional per promoure aquestes visites.
SEGON. Producte que es promou
Es promourà un paquet amb reducció del preu de les visites guiades al Museu dels Vestits de
Paper, a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Aquesta oferta
promocional s’oferirà als visitants dels tres espais i a l’oficina comarcal de turisme. El visitant
podrà gaudir de l’oferta promocional contractada durant un període de sis mesos.
TERCER. Preu del paquet promocional
El preu establert per a la oferta promocional és el següent:
- Paquet sencer:
o Museu dels Vestits de Paper + Espai Cultural dels Canals d’Urgell + Estany d’Ivars i Vilasana .............................................................................................7 €
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-

Paquet reduït
o Museu dels Vestits de Paper + Espai Cultural dels Canals d’Urgell .........5 €

Aquests preus podran ser modificats per acord de les parts.
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QUART. Preu a percebre per cadascuna de les entitats
Donat que el preu vigent de les visites guiades al Museu dels Vestits de Paper, a l’Espai Cultural
dels Canals d’Urgell i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana que es promouen de forma separada per cada
una de les entitats signants són diferents, el preu a percebre per cadascuna d’elles en concepte
de les ofertes promocionals que s’hagin contractat serà el següent en cadascuna de les modalitats:
 Museu dels Vestits de Paper .................................................................2,5 €
 Espai Cultural dels Canals d’Urgell .........................................................2,5 €
 Estany d’Ivars i Vila-sana .....................................................................2,0 €
CINQUÈ. Liquidacions
Cada una de les entitats recaptarà el preu dels paquets o oferta promocional als centres històrics
que es contractin al seu municipi.
Trimestralment cada una de les entitats elaborarà una liquidació i ingressarà l’import corresponent
a la resta d’entitats signats del present conveni, d’acord amb l’establert a les clàusules precedents.
SISÈ. Tècnics de seguiment
Les parts signants del conveni designen els representants tècnics
desenvolupament i execució correctes d’allò disposat en aquest conveni.
Ajuntament de Mollerussa
 Càrrec: responsable del Museu dels Vestits de Paper
 Contacte: 973 606210 / info@museuvestitspaper.cat

que

vetllaran

pel

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
 Càrrec: tècnic/a de l’oficina de turisme
 Contacte: 973 603997 / turisme@plaurgell.cat
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
 Càrrec: tècnic/a de turisme
 Contacte: 973 711313 / estany@plaurgell.cat
SETÈ. Entrada en vigor i vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de 4
anys. Es podrà prorrogar per acord unànime de les parts per un termini de 4 anys més, en
qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència esmentat.
VUITÈ. Resolució del conveni
Aquest conveni es podrà resoldre en virtut de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts.
b) Per incompliment per alguna de las partes de qualsevol de les clàusules establertes.
c) Per la resta de causes previstes a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
NOVÈ. Protecció de dades personals.
Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions que es prevegin a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció

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

e60cb7152cc144df9388458373b34b1e001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en aquesta matèria.
DESÈ. Naturalesa jurídica del conveni
Aquest conveni és de naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que poguessin derivar-se
de la seva interpretació i aplicació es plantejaran i resoldran davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.”
Junta de Govern del 23 de maig de 2019

Marc Solsona Aixala
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB
ESCUDERIA MOLLERUSSA, PER L’ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT D’ESPANYA I DE
CATALUNYA D’AUTOCROS –XXVII PREMI ARA LLEIDA, EDICIÓ 2019.
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.
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.
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 –XXVII Premi ARA LLEIDA, que es preveu celebrar els dies 1 i 2 de juny de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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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 2019, 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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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 – XXVII Premi ARA LLEIDA i que es preveu celebrar els dies 1 i 2 de juny de 2019.
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 2019.
Tercer. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni de col·laboració 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.

Marc Solsona Aixala
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CLÀUSULES
PRIMERA . – Objecte del conveni.
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 – XXVII
Premi ARA LLEIDA.
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 durant l’any 2019, en especial l’organització del
Campionat d’Espanya i de Catalunya d’AUTOCROS – XXVII Premi ARA LLEIDA.
Segons la previsió de costos aquesta activitat a subvencionar suposa té un cost estimat de TRETZE
MIL EUROS [13.000,00 €].
TERCERA. – Quantia de la subvenció

28/02/2020 SECRETARI

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 2019.
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.

Antoni Garcia Jiménez
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QUARTA.– Pagament i justificació de la subvenció. Seguiment i control del conveni
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.
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Les despeses a justificar seran les imputables a l’activitat objecte de la subvenció, realitzades
durant la vigència d’aquest conveni.
En el moment de presentació dels justificants acreditatius de la despesa, caldrà presentar la
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.

Marc Solsona Aixala
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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 2019.
CINQUENA.- Obligacions del Club Escuderia Mollerussa.
Són obligacions del Club Escuderia Mollerussa, les següents:
a) Assumir 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:
-

28/02/2020 SECRETARI

-

Executar les activitats objecte del conveni.
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 pugui sol·licitar les
certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

Antoni Garcia Jiménez
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SISENA.- Accions de publicitat de la col·laboració
L’Escuderia Mollerussa durà a terme les següents accions, per tal d’efectuar la publicitat de la
ciutat de Mollerussa mitjançant, principalment, la difusió de logotips, eslògans, símbols i frases
fetes, que l’Ajuntament consideri oportuns. En concret:
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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.

04/03/2020 ALCALDE

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:
-

Marc Solsona Aixala

VUITENA . – Vigència del conveni, extinció i pròrrogues.


Vigència: de 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 31/12/2019, 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 procediment de
les administracions públiques de Catalunya) els motius i/o causes d’extinció del conveni, són
les següents:

Antoni Garcia Jiménez
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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.



-

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

Es
a)
b)
c)
d)
e)

consideren causes de resolució,
El transcurs del termini de vigència del conveni
L'acord unànime de tots els signants.
L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

Pròrroga: Aquest conveni no serà susceptible de pròrrogues.
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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

Marc Solsona Aixala
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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 ENTRE L’AJUNTAMENT MOLLERUSSA, CAIXABANK SA I
BUILDINGCENTER SAU, AMB LA FINALITAT D’ESTABLIR UN MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LAS TRES ENTITATS, EN RELACIÓ AL PARC D’HABITATGES QUE EL GRUP
CAIXABANK/BUILDINGCENTER TÉ AL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
Es dona compte a la Junta de Govern que CAIXABANK SA I BUILDINGCENTER SAU, han proposat
a l’Ajuntament de Mollerussa la formalització d’un conveni, l’objecte del qual és establir un marc
de col·laboració entre les Parts en relació al parc d'habitatges titularitat de BuildingCenter situats
en el municipi de Mollerussa a l'efecte de fomentar el lloguer d'habitatges a favor de persones en
risc d'exclusió social i/o risc imminent de pèrdua d'habitatge, per impossibilitat de fer front a les
mensualitats del lloguer o hipoteca, i s'hagin esgotat infructuosament els procediments habituals
de negociació del deute contret.
Tenint en compte l’objecte, el conveni permet incrementar l’oferta del parc d’habitatges de lloguer
social. Les gestions realitzades en l’àmbit del lloguer social (inclosos les que es gestiones
específicament en la Borsa de Mediació) gaudeixen de la consideració d’interès públic, en tant que
facilita a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquest serveis en el territori; llur vinculació amb
la borsa de lloguer social és, com s’ha dit, plena. En aquest sentit, indicar que l’objecte del conveni
és fomentar el lloguer d’habitatges a favor de persones en risc d’exclusió social i/o risc imminent
de pèrdua d’habitatge, per les causes esmentades.
El conveni proposat, tot i que preveu l’establiment d’un marc de col·laboració entre las tres entitats
en relació al parc d’habitatges que el grup CAIXABANK/BUILDINGCENTER disposa al municipi de
Mollerussa, té un aspecte molt més material en tant que possibilita concertar actuacions molt
concretes amb determinats agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat
d'habitatge protegit i lliure i, alhora, articula la modalitat per la qual l’Ajuntament de Mollerussa
disposarà dels habitatges, mitjançant la figura jurídica de l’usdefruit temporal sobre aquells.
La materialització de les actuacions concretes a les què s’ha al·ludit, s’estén a la mateixa regulació
del lloguer, per part de l’Ajuntament, dels habitatges cedits en usdefruit. Els aspectes materials
es despleguen en les clàusules segona, usdefruit, i tercera, relativa a les característiques del
lloguer social a particulars i condicions d’ús dels habitatges cedits en usdefruit.
Aquesta proposta s’incardina, plenament, en allò que es disposa a la Llei 18/2007 de 28 de
desembre del dret a l’habitatge, i en el Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014,
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de 27 de maig, en quant al marc competencial dels Ajuntaments. En concret, a l’article 8 de Llei
18/2007, s’estableixen les Competències locals, en els termes següents:
1. Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen
les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local,
la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis
i concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que
actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.

Marc Solsona Aixala
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Atès el que s’ha exposat; atesos els Informes Favorables lliurats pels serveis jurídics i per
Intervenció de Fons, a proposta de la Regidoria de Benestar Social i Ciutadania la Junta de Govern,
per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i CAIXABANK SA I
BUILDINGCENTER SAU, un Conveni (que s’adjunta en Annex), l’objecte del qual és establir un
marc de col·laboració entre les Parts en relació al parc d'habitatges titularitat de BuildingCenter
situats en el municipi de Mollerussa a l'efecte de fomentar el lloguer d'habitatges a favor de
persones en risc d'exclusió social i/o risc imminent de pèrdua d'habitatge, per impossibilitat de
fer front a les mensualitats del lloguer o hipoteca, i s'hagin esgotat infructuosament els
procediments habituals de negociació del deute contret.
Segon. De conformitat amb la clàusula cinquena del conveni, la vigència del Conveni serà de
quatre (4) anys des de la data de la seva signatura, de conformitat amb l'article 49.h) apartat 1 i
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. Els signants del conveni
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o
la seva extinció, no admetent-se la prorroga tàcita. Per a prorrogar el contracte es requerirà una
comunicació expressa de qualsevol de les parts de la seva voluntat de renovar-lo amb una
antelació mínima de tres mesos de la data de finalització del període inicial.
Tercer.- Notificar el present acords a les parts, en temps i forma.
Quart. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni i documents que se’n derivin, sense perjudici que el desplegament
material del mateix s’efectuï per la regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància, mitjançant
el Servei d’Habitatge, el qual gestiona la Borsa de Lloguer Social.

Antoni Garcia Jiménez
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ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, CAIXABANK, S.A. I
BUILDINGCENTER, S.A.U.
A Mollerussa, ___________ de 2019.
REUNITS
D'una part, el Sr. Marc Solsona Aixalà, en nom i representació, en la seva qualitat d'alcalde (d'ara
endavant, “l’Ajuntament de Mollerussa”) en virtut del que es disposa en sessió constitutiva de
l’Ajuntament de Mollerussa, celebrada el dia 13 de juny de 2015.
D'una altra part, el Sr. [] amb D.N.I. núm. [], actuant en la seva condició d'apoderat de CaixaBank,
S. a. amb domicili social en c/ Pintor Sorolla 2-4, 46002 València, i C.I.F. A-08663619 (d'ara
endavant, “CaixaBank”), en virtut de poder atorgat al seu favor que assegura vigent.
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I d'una altra part, el Sr., major d'edat, amb Document Nacional d'Identitat, com apoderat de
BuildingCenter, S.A.U. amb domicili social a Madrid, Paseo de Recoletos 37, planta 6a, 28004
Madrid, i C.I.F. A-63106157 (d'ara endavant, “BuildingCenter” o la “Propietat”), en virtut de poder
atorgat al seu favor en virtut de l'escriptura atorgada el dia 27 de juny de 2017, davant el Notari
de Barcelona, Sr. *****, número 4.253 del seu protocol, que assegura vigent.
CAIXABANK i BUILDINGCENTER, juntament amb la resta de les seves empreses del grup, seran
denominades, conjuntament, “Grup CaixaBank”.
D'ara endavant, l’Ajuntament de Mollerussa, CaixaBank i BuildingCenter seran referits,
conjuntament, com les “Parts” i qualsevol d'elles, separadament, com la “Part”.
Les Parts es reconeixen la suficient capacitat jurídica i d'obrar necessària per a subscriure el
present conveni de col·laboració (el “Conveni”) i, a aquest efecte,
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EXPOSEN
I. Que el Grup CaixaBank des de l'inici de la crisi l'any 2007, ha dut a terme una sèrie d'actuacions
en matèria d'habitatge en tot el territori espanyol a l'efecte d'alleujar el problema d’habitatge de
les famílies en risc d'exclusió social a causa de l'empitjorament de les seves condicions
econòmiques i a la pèrdua del seu habitatge habitual.
II. Que, dins de les mesures dutes a terme, i en concret en el municipi de Mollerussa el Grup
CaixaBank ha realitzat les següents actuacions:
 Inclusió de [] habitatges en el Fons Social d'Habitatge
 Cessió de [] habitatges a altres programes socials
III. Informació sobre l’Ajuntament de Mollerussa. El conveni permet incrementar l’oferta del parc
d’habitatges de lloguer social. Les gestions realitzades en l’àmbit del lloguer social (inclosos les
que es gestiones específicament en la Borsa de Mediació) gaudeixen de la consideració d’interès
públic, en tant que facilita a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquest serveis en el territori;
llur vinculació amb la borsa de lloguer social és, com s’ha dit, plena. En aquest sentit, indicar que
l’objecte del conveni és fomentar el lloguer d’habitatges a favor de persones en risc d’exclusió
social i/o risc imminent de pèrdua d’habitatge per impossibilitat de fer front a les mensualitats del
lloguer o hipoteca, i s'hagin esgotat infructuosament els procediments habituals de negociació del
deute contret.
IV. Que, en línia amb aquestes polítiques, les Parts han convingut establir un marc de col·laboració
entre les tres entitats, en relació al parc d'habitatges que té el Grup CaixaBank/BuildingCenter en
el municipi de Mollerussa
V. Com a conseqüència de tot l'anterior, les Parts acorden signar un conveni de col·laboració, el
qual es troba dins de l'àmbit del 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual és traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, en el qual s'estableix
que estan fora de l'àmbit d'aplicació de la citada Llei els convenis de col·laboració celebrats entre
l'Administració i persones físiques o jurídiques subjectes a dret privat, sempre que l'objecte del
mateix no es trobi dins dels contractes regulats en la citada, subjecte a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. - OBJECTE DEL CONVENI

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

e60cb7152cc144df9388458373b34b1e001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

L'objecte del Conveni és establir un marc de col·laboració entre les Parts en relació al parc
d'habitatges titularitat de BuildingCenter situats en el municipi de Mollerussa a l'efecte de
fomentar el lloguer d'habitatges a favor de persones en risc d'exclusió social i/o risc imminent de
pèrdua d'habitatge, per impossibilitat de fer front a les mensualitats del lloguer o hipoteca, i
s'hagin esgotat infructuosament els procediments habituals de negociació del deute contret.
En aquest sentit, BuildingCenter manifesta la seva voluntat de cedir en usdefruit a l’Ajuntament
de Mollerussa, els habitatges enumerats en l'Annex I del present Conveni (els “Habitatges”) (de
les quals el 50% es troben buides i el 50% es troben habitades) i rebrà de l’Ajuntament de
Mollerussa de Mollerussa una contraprestació mensual per cada habitatge, en els termes i
condicions que s'estableixen més endavant.
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El nombre d'habitatges inclosos en aquest conveni, podrà ser reduït o augmentat, previ acord de
les parts.
Així mateix, s'estableix la possibilitat d'excloure habitatges del conveni, sense que sigui obligatori
per part de BuildingCenter la substitució d'aquestes, en els casos recollits en el present conveni.
El llistat d'habitatges objecte d'aquest conveni podrà incloure qualsevol habitatge propietat de
BuildingCenter en particular, i sense caràcter limitatiu, habitatges actualment habitats per
persones físiques en els qui concorri la condició d'antics deutors hipotecaris que, havent estat
objecte d'un procediment executiu de desnonament, es trobin en situació prèvia al llançament
judicial, situacions possessòries irregulars derivades d'un previ arrendament com a conseqüència
d'impagament de rendes o altres quantitats degudes per l'arrendatari o expiració del termini
contractual, ocupacions en precari, o altres situacions possessòries assimilades, amb la finalitat
de regularitzar la situació present del posseïdor actual mitjançant la seva transformació en un
lloguer social, evitant així que el potencial llançament es produeixi.
Una vegada cedides, la gestió dels Habitatges es durà a terme, bé de forma directa per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, o bé a través dels seus ens instrumentals o mitjançant convenis amb
tercers, en virtut de les seves competències.
SEGONA.- CONDICIONS DEL CONTRACTE DE CESSIÓ
BUILDINGCENTER I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

EN

USDEFRUIT

ENTRE

2.1. Escriptura pública del contracte d'usdefruit
BuildingCenter i l’Ajuntament de Mollerussa signaran una o diverses escriptures públiques o
contractes per a la cessió de l'usdefruit dels Habitatges, mantenint BuildingCenter la nua
propietat.
2.2. Contraprestació per la cessió en usdefruit
El muntant de la contraprestació per aquesta cessió en usdefruit a satisfer per l’Ajuntament de
Mollerussa serà una quantitat fixa mensual, per cadascuna dels Habitatges, i que ascendirà a 125
€ / mes per cadascuna que en el moment de la cessió estigui buida i 75 € / mes per cadascuna
que en el moment de la cessió estigui habitada, imposats no inclosos.
Una vegada formalitzada la cessió, la contraprestació establerta per a habitatges buits es
mantindrà encara que amb posterioritat resultin ocupades il·legalment.
El pagament d'aquesta contraprestació no estarà condicionada al cobrament de la renda per part
de l’Ajuntament de Mollerussa als arrendataris. L'abonament d'aquesta contraprestació serà
independent del fet mateix que l'habitatge estigui o no llogada a un arrendatari que la destini a
habitatge permanent.
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2.3. Període de carència en el pagament de la contraprestació
S'estableix un període de carència per al pagament de les contraprestacions establertes de tres
(3) mesos des de la data de la signatura del contracte d'usdefruit, en el cas d'habitatges que se
cedeixin buides, i de sis (6) mesos, en el cas d'habitatges que se cedeixin habitades.
2.4. Comprovació dels Habitatges
2.4.1. Habitatges buits
Els habitatges buits proposats per a la seva cessió hauran de reunir les condicions d'habitabilitat
per al seu immediat ús, així com la documentació administrativa que sigui necessària.
Concretament, les condicions i documentació que les parts consideren necessàries perquè
l'habitatge es trobi en condicions d'habitabilitat per al seu immediat ús, són les que s'indiquen en
l'Annex II del present Conveni.
Abans de la cessió, l’Ajuntament de Mollerussa comprovarà que els habitatges buits proposats per
BuildingCenter per a la seva cessió reuneixen les condicions adequades per al seu ús immediat,
especificades en el citat Annex II, i informarà a BuildingCenter de qualsevol inversió addicional
que fora necessària per a acabar de reunir aquestes condicions.
En tot cas, abans de ser arrendades a les persones que les destinaran a la seva residència habitual,
els habitatges buits que se cedeixin en virtut d'aquest Conveni hauran de reunir les condicions
d'habitabilitat per al seu immediat ús, així com la documentació administrativa que sigui
necessària, d'acord amb l'Annex II.
2.4.2. Habitatges habitats
Els habitatges habitats proposats per a la seva cessió d'ús seran revisades per l’Ajuntament de
Mollerussa abans de ser cedides per BuildingCenter, per a determinar la situació social dels
habitants i la possibilitat de formalitzar un contracte d'arrendament que legitimi la seva situació
en els termes i situació d'arrendament descrits en el present conveni. Dels resultats d'aquesta
revisió, l’Ajuntament de Mollerussa donarà compte a BuildingCenter a través d'un informe escrit.
En el cas que l’Ajuntament de Mollerussa informi a BuildingCenter que és possible formalitzar un
contracte d'arrendament que legitimi la situació dels habitants d'un habitatge habitat, es procedirà
a subscriure el corresponent contracte de cessió d'usdefruit de l'habitatge, fent-se constar en
aquest contracte la situació de prèvia ocupació de l'habitatge i, arran de l'anterior, la consegüent
impossibilitat que BuildingCenter l'adeqüi i aportació la documentació administrativa necessària
(en el cas que no la tingués amb anterioritat), comprometent-se l’Ajuntament de Mollerussa a
adequar aquest habitatge i obtenir la documentació administrativa necessària, al seu compte i
càrrec, abans de formalitzar un contracte d'arrendament sobre aquesta. Com a única excepció a
l'anterior, BuildingCenter lliurarà a l’Ajuntament de Mollerussa els butlletins donats d'alta per al
subministrament d'aigua i llum.
Quan no sigui possible regularitzar la situació dels posseïdors o habitants dels Habitatges
mitjançant la formalització d'un contracte de lloguer, l’Ajuntament de Mollerussa ho notificarà a
BuildingCenter, juntament amb els informes preceptius, i en tal cas no s'efectuarà la cessió dels
habitatges la situació possessòria dels quals no s'hagi pogut regularitzar, podent BuildingCenter
substituir els citats habitatges per unes altres, a la seva discreció.
2.5. Liquidació de la contraprestació
La contraprestació es liquidarà a BuildingCenter a partir de la finalització del període de carència,
amb una freqüència trimestral (per mesos naturals vençuts), dins dels cinc (5) primers dies del
mes següent.
2.6. Despeses durant l'usdefruit
Durant el termini de vigència del contracte d'usdefruit, la distribució de les despeses entre les
Parts es repartirà de la següent forma:
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a) Seran per compte BuildingCenter les despeses derivades de:
 La cobertura d'assegurança de responsabilitat civil dels Habitatges.
 Les reparacions de danys materials per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin la
fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements
estructurals, i que a més comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de
l'edifici, tret que existeixi culpa o negligència de l’Ajuntament de Mollerussa o els arrendataris.
 Quotes i vesses de la comunitat de veïns.
b) Seran per compte de l’Ajuntament de Mollerussa, la resta de les despeses, entre altres, els
següents:
 Despeses d'obres d'adequació i despeses administratives per a l'obtenció del certificat
d'eficiència energètica i/o cèdula d'habitabilitat en els habitatges que se cedeixen habitades
(si fos necessari).
 Despeses i reparacions ordinàries, derivades de l'ús diari dels Habitatges i destinades al
manteniment de les mateixes i de les seves condicions d'habitabilitat, i qualsevol altre tipus
de despesa o reparació que no hagi de ser coberta per BUILDINGCENTER en virtut de l'apartat
(a) anterior.
 Mesures necessàries per a la prevenció de l'ocupació il·legítima en els habitatges buits
(vigilància, etc.).
 Despeses pròpies de gestió i administració dels habitatges (comptabilitat, representació en
comunitats de propietaris, dipòsit de fiances, etc.).
 Quota de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) segons art. 61.1 c) de TRLRHL.
 Qualsevol despesa i impost que pugui ocasionar la constitució de l'usdefruit al seu favor, així
com la seva modificació i/o cancel·lació (Notaria, Registre, Impostos, etc.).
L'assumpció de despeses i costes no donarà dret a cap de les Parts a repercutir-ho a l'altra Part o
a exigir indemnització a la finalització de l'usdefruit. Com a excepció a l'anterior i a efectes
aclaridors, en el cas que l'Administració Tributària giri l'IBI a BUILDINGCENTER, aquest el
repercutirà a l’Ajuntament de Mollerussa, qui satisfarà el seu import d'acord amb el que es disposa
en l'apartat (b) anterior.
2.7. Durada de l'usdefruit
Els contractes de cessió en usdefruit de cada habitatge que se subscriguin entre BuildingCenter i
l’Ajuntament de Mollerussa tindran una durada de quatre (4) anys i estaran condicionats al fet
que estigui vigent el present Conveni (amb l'única excepció d'el que es preveu en l'apartat (c) de
la present clàusula). Mentre estiguin vigents els contractes de cessió en usdefruit, BuildingCenter
es compromet a mantenir la nua propietat dels Habitatges, excepte quan un habitatge es
transmeti a una altra societat del Grup CaixaBank o es produeixi una operació de reestructuració
(com a fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.).
A la finalització del Conveni, segons sigui procedent en cada cas:
a) l’Ajuntament de Mollerussa retornarà els Habitatges a BUILDINGCENTER buides i en
adequades condicions d'habitabilitat, de tal forma que pugui prendre plena possessió; o
b) BuildingCenter o la societat que aquesta determini, se subrogarà en el contracte
d'arrendament que estigui vigent, pel termini legal mínim que quedi per complir a tal data, si
bé serà condició per a la subrogació que l'arrendatari estigui al corrent de pagament de la
renda en el moment en què aquesta subrogació hagi de tenir lloc; o
c) En aquells habitatges que estiguin ocupades il·legalment o que el contracte d'arrendament
estigui vigent però l'inquilí no estigui pagant les rendes, el contracte d'usdefruit continuarà
vigent, devent l’Ajuntament de Mollerussa abonar la contraprestació acordada: (i) fins que
l’Ajuntament de Mollerussa recuperi la possessió de l'habitatge, i retorni l'habitatge a
BuildingCenter en les condicions assenyalades en la lletra a, o (ii) fins que BuildingCenter
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decideixi donar per acabat el contracte d'usdefruit i recuperar l'habitatge en les condicions en
què es trobi.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

04/03/2020 ALCALDE

2.8. Obligació d'informació periòdica a la Propietat sobre l'estat dels immobles
l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a informar a BUILDINGCENTER amb periodicitat
trimestral de la situació de tots els immobles cedits en referència a la seva destinació per a la
finalitat que es van cedir els Habitatges, inclosa la seva efectiva ocupació, el seu estat de
conservació i manteniment, i l'efectiu pagament periòdic de la renda, així com qualsevol altre
detall que la Comissió de Seguiment d'aquest Conveni consideri oportú incloure. Abans d'efectuarse qualsevol comunicació entre les Parts, que inclogui dades personals que siguin objecte de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva
normativa de desenvolupament, les Parts hauran de subscriure el corresponent document de
confidencialitat i cessió de dades personals i si escau informaran els titulars de les dades, de
conformitat amb el que es disposa en la referida normativa.
2.9. Desistiment dels arrendataris.
En el cas que els arrendataris dels Habitatges desisteixin del contracte d'arrendament, i sempre
que es produeixi el lliurament físic de les claus i de la possessió efectiva de l'habitatge durant la
vigència del Conveni, l’Ajuntament de Mollerussa posarà en coneixement de BuildingCenter aquest
fet, aportant, en cas que tingui una persona i / o unitat familiar en risc d'exclusió residencial, un
nou contracte de lloguer amb terceres persones, tret que qualsevol de les Parts hagi notificat a
l'altra la intenció de donar per acabat el Conveni; a partir de tal notificació ja no es podran
formalitzar nous contractes d'arrendament sobre els habitatges cedits.
2.10. Substitució d'alguns dels Habitatges
Durant la vigència del Conveni, si un habitatge, cedida o no, es troba buida i sense que s'hagin
començat les gestions per al seu lloguer, BUILDINGCENTER podrà substituir-la per un altre
habitatge de característiques similars si té una oferta de compra sobre aquesta.
2.11. Expedients d'habitatges buits.
Una vegada formalitzada la cessió dels Habitatges, no s'incoaran expedients d'habitatges buits en
relació amb els habitatges cedits o, si ja s'hagués incoat expedient sobre alguns dels Habitatges,
aquest serà arxivat en la data de la cessió o immediatament després.
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TERCERA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOGUER SOCIAL A PARTICULARS I CONDICIONS
D'ÚS DELS HABITATGES CEDITS EN USDEFRUIT
3.1. Situació de risc d'exclusió residencial
BUILDINGCENTER dóna el seu consentiment al fet que l’Ajuntament de Mollerussa llogui els
habitatges a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial.
3.2. Característiques dels contractes d'arrendament
Les característiques que hauran de complir els contractes d'arrendaments que l’Ajuntament de
Mollerussa formalitzi amb els particulars destinataris dels Habitatges:
a) L'import de la renda de lloguer en cap cas superarà el 25% dels ingressos nets anuals de la
unitat familiar dels futurs inquilins
b) En cap cas es repercutiran a l'inquilí despeses addicionals de l'habitatge.
c) Es complirà amb els requeriments de l'obligació de dipòsit i regularització de les fiances davant
els organismes competents.
d) Els contractes haurà de complir amb la legislació vigent, i en concret amb la Llei 29/1994, de
24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (la “LAU”) i la que li sigui aplicable a cada moment.
e) La durada no podrà ser superior a 4 anys. Els consums de subministraments hauran de ser
assumits pels arrendataris.

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

e60cb7152cc144df9388458373b34b1e001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

f) Es renunciarà per l'arrendatari al dret de tanteig i retracte de conformitat amb el que
s'estableix en la LAU.
g) S'indicarà un telèfon de contacte perquè els arrendataris contactin directament amb
l’Ajuntament de Mollerussa en cas que es donin incidències tècniques i administratives, o
siguin necessàries reparacions, en l'habitatge arrendat. Com a excepció, en cas d'haver-hi
porta antiokupa en l'habitatge arrendat, l’Ajuntament de Mollerussa indicarà a l'arrendatari
que ha de trucar al telèfon: 902150102 de Servihabitat, indicant la seva adreça, i Servihabitat
la retirarà de manera gratuïta.
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3.3. Adjudicació dels Habitatges i gestió dels contractes d'arrendament
L’Ajuntament de Mollerussa durà a terme els processos d'adjudicació dels Habitatges, intervindrà
com a arrendador en els contractes d'arrendament que subscriguin les persones físiques que
resultin adjudicatàries i gestionarà el cobrament de les rendes, si escau, als arrendataris dels
habitatges. La selecció d'inquilins per part de l’Ajuntament de Mollerussa es farà seguint els criteris
establerts en el marc de la política d'habitatge de l’Ajuntament de Mollerussa
3.4. Gestió dels Habitatges
Durant la vigència del Conveni, l’Ajuntament de Mollerussa controlarà l'estat possessori o
d'ocupació dels Habitatges, comprovant així mateix que els arrendataris fan un ús adequat
d'aquestes, atendrà les incidències tècniques i administratives i les sol·licituds de reparacions dels
arrendataris, s'encarregarà del manteniment de les condicions d'habitabilitat, i instarà, en els
casos en què correspongui, qualsevol actuació pertinent per a garantir l'adequat ús dels
Habitatges per part dels arrendataris i, en tot cas, gestionarà la recuperació de la possessió dels
Habitatges per a BuildingCenter a l'extinció de la cessió.
3.5. Obres en els Habitatges
En cas que l’Ajuntament de Mollerussa hagi de fer obres per a adequar els Habitatges, diferents
de les que són necessàries per a garantir l'habitabilitat, haurà d'obtenir autorització prèvia i per
escrit de BuildingCenter. A la finalització de la cessió BuildingCenter podrà raonadament requerir
a l’Ajuntament de Mollerussa l'eliminació al seu càrrec, de totes o part d'aquestes obres
d'adequació.
QUARTA.- COMESES DE CAIXABANK
CaixaBank continuarà prestant el servei d'acompanyament al deutor a través del seu Servei
d'Atenció al Client Hipotecari (SACH), consistent a mantenir contacte periòdic amb tals clients en
diferents fases del procés a aquest efecte de:
(i) detectar les situacions de risc d'exclusió social i/o de situació de vulnerabilitat, amb la finalitat
que prèvia acreditació de tals circumstàncies rebin la protecció que la llei dispensa a tals
situacions;
(ii) en cas que el client no acrediti tal condició, traslladar-li la possibilitat d'estudiar mesures
alternatives a la subhasta dins dels criteris definits per l'Entitat (refinançament, dació) i, de
no ser aquelles possibles, informar-lo de quines altres solucions ocupacionals se li poden oferir
ajustades a les seves possibilitats per part de l'Administració i/o de l'Entitat;
(iii)intentar trobar solucions a la situació ocupacional dels eventuals habitants de la finca
adjudicada a CaixaBank ajustades a la seva situació i possibilitats.
CINQUENA.- DURADA DEL CONVENI
La vigència d'aquest Conveni serà de quatre (4) anys des de la data de la seva signatura, de
conformitat amb l'article 49.h) 1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector
Públic.
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Abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva
extinció, no admetent-se la prorroga tàcita. Per a prorrogar el contracte es requerirà una
comunicació expressa de qualsevol de les parts de la seva voluntat de renovar-lo amb una
antelació mínima de tres mesos de la data de finalització del període inicial. Tot això sense
perjudici de la vigència independent dels contractes d'arrendament que s'hagin formalitzat,
d'acord amb aquest Conveni, i que a data d'expiració del Conveni es trobin al corrent de pagament.
En aquest cas, s'atendrà la vigència establerta en el corresponent contracte i al que es disposa en
l'apartat 2.7.b) d'aquest Conveni.
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per al seguiment d'aquest conveni es constituirà una comissió de Seguiment formada per
representants de l’Ajuntament de Mollerussa, de BuildingCenter i / o CaixaBank (la “Comissió”).
A la Comissió, segons ordre del dia, podran assistir les persones o grups de treball que es
considerin adequats (amb veu i sense vot). La Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, una
vegada a l'any i durà a terme les reunions extraordinàries que es cregui convenient a sol·licitud
de qualsevol de les parts.
Entre les funcions de la Comissió estan:
 Efectuar el seguiment del grau de compliment dels objectius del present conveni i dels
compromisos de les parts, i informar a BUILDINGCENTER amb periodicitat trimestral dels
extrems referits en el pacte 2.8..
 Vetllar perquè es compleixin les finalitats per a les quals se cedeixen els habitatges objecte
del conveni.
 Resoldre, en primera instància, les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i
compliment del conveni.
 Revisar, analitzar i interpretar el present Conveni i els actes que, en execució del mateix es
prenguin, així com formalitzar a les parts les propostes d'actuació que consideri necessàries
per al seu desenvolupament.
 Prendre part i resoldrà les possibles situacions d'impagament i acordar els contractes de cessió
d'usdefruit i d'arrendament.
Aquesta comissió es regirà quant al seu funcionament i adopció d'acords pel que es disposa per
al funcionament d'òrgans col·legiats en la normativa sobre règim jurídic de les administracions
públiques.
Una còpia de les actes, acords o informes que, si escau, emeti la Comissió de Seguiment, en el
desenvolupament i execució de les funcions que tingués assignades serà remesa a la Direcció
General d'Habitatge Rehabilitació i Regeneració Urbana.
SETENA. – TERMINACIÓ
Seran causes de terminació del Conveni:








El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.
El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
La impossibilitat legal o material de continuar amb la finalitat del conveni.
L'incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les Parts durant la seva
vigència. De donar-se aquest supòsit, s'estarà a allò que determina l'article 50.2.c) de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La denúncia d'una de les parts, que haurà de fer-se amb un mínim de tres mesos d'antelació.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

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

e60cb7152cc144df9388458373b34b1e001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

En cas de terminació del Conveni, les Parts establiran els mecanismes que permetin el seguiment
de les activitats de col·laboració iniciades, o la seva finalització ordenada i adequada preservant
els drets dels usuaris que puguin resultar afectats.
Sense perjudici de l'anterior, la terminació del Conveni no afectarà els contractes d'arrendament
subscrits en els quals els arrendataris es trobin al corrent de pagament, que mantindran la seva
vigència, en els termes establerts en l'en el pacte 2.7 (b) del present Conveni.
VUITENA.- NOTIFICACIONS
A l'efecte de totes aquelles notificacions que tinguin causa en el present Conveni, les Parts
designen com a domicili corresponent els assenyalats en el Reunits d'aquest Conveni.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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NOVENA.- CLÀUSULA CONFIDENCIALITAT.
Les parts s'obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin
coneixement per raó d'aquesta col·laboració, i no les podran difondre sense l'autorització expressa
i per escrit de l'altra part.
Totes dues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés amb ocasió
o en execució d'aquest acord, únicament en el marc d'aquest Conveni. Per tant, la revelació de la
informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar lloc a les responsabilitats
corresponent.
A les comunicacions que es puguin realitzar entre les parts, en relació amb dades de caràcter
personal o especialment protegits, actuessin d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable en matèria de
protecció de dades personals.
L'anteriorment exposat s'entén sense perjudici de les obligacions legals i estatutàries en matèria
de transparència que siguin aplicables a cadascuna de les parts.
Si en l'execució d'aquest conveni és necessari el tractament de dades de caràcter personal inclosos
en un fitxer de titularitat de BuildingCenter, l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a:
a) Fer el tractament d'acord amb les instruccions específiques de BuildingCenter.
b) No aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni
comunicar-les a altres persones, ni tan sols per a conservar-les.
c) Implementar les mesures de seguretat que corresponguin, ateses les característiques de les
dades personals objecte de tractament.
DESENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
Les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació, modificació, efectes i resolució
del present Conveni seran resoltes per la comissió de Seguiment i Control.
En els casos en els quals no hi hagi acord, donat el caràcter administratiu del present conveni, les
qüestions que puguin derivar-se de la seva interpretació, modificació, resolució i els seus efectes
seran resolts per la jurisdicció contenciosa administrativa, amb expressa submissió als Jutjats i
Tribunals corresponents a l’Ajuntament de Mollerussa [Lleida]
En prova de conformitat, les parts signen el present Conveni per duplicat en el lloc i data abans
indicats.
l’Ajuntament de Mollerussa
BuildingCenter
Sr. Marc Solsona Aixalà

*****

CaixaBank S.A.
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ANNEX I
HABITATGES
UR
60397853

DIRECCIÓ
POBLACIÓ
C/ Onze Setembre 42, P1 MOLLERUSSA

ESTAT
LIURE

FINCA REGISTRAL
6870

Registre de la Propietat Número 3, Lleida
Finca Número 6870 de MOLLERUSSA
Tom 2537 Llibre 227 Foli 52

Marc Solsona Aixala
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DESCRIPCIÓ
URBANA: Número DOS. Pis primer, porta única, destinat a habitatge, de la casa situada
a MOLLERUSSA, carrer Onze de Setembre, número quaranta-dos, de superfície
construïda setanta-un metres, cinquanta-vuit decímetres quadrats; i útil de cinquantatres metres, cinquanta-nou decímetres quadrats. Es compon de diverses dependències.
TERMENEJA: Front, amb carrer de la seva situació i caixa de l'escala; Dreta entrant, Luis
Garriga; Esquerra, Felip Santaolaria, caixa de l'escala i celobert; i Fons, caixa de l'escala,
celobert i Francisco Pedrós. QUOTA: Trenta-dos enters, seixanta-cinc centèsimes per
cent.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Aportada referència 4809937CG2140N0002QK, que SI
resulta coincident amb la finca en els termes de l'article 45 del TRLC.

UR
60278711

DIRECCIÓ
POBLACIÓ
Av Catalunya, 27, P3 –P1 MOLLERUSSA

ESTAT
FINCA REGISTRAL
HABITADA 11604

Registre de la Propietat Número 3, Lleida
Finca Número 11604 de MOLLERUSSA Propietat Horitzontal
Tomo 2610 Llibre 239 Foli 120

Antoni Garcia Jiménez
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DESCRIPCIÓ
URBANA: ENTITAT NUMERO VUIT. Habitatge Tipus 3-A, situada en la tercera planta,
porta primera, de l'edifici situat a MOLLERUSSA, Avinguda CATALUNYA, número vint-iset. Té una superfície construïda de cinquanta-cinc metres quadrats i útil de quarantatres metres, deu decímetres quadrats, degudament distribuïda. TERMENEJA: al
capdavant, prenent com a tal la seva porta d'accés, replà d'entrada, pis 1B de la mateixa
planta i celobert, i pis 1C de la mateixa planta i celobert; al fons, en projecció vertical,
Avinguda Catalunya; dreta entrant, en projecció vertical amb Juan Miquel; i a l'esquerra,
en projecció vertical, amb José Grañó. Quota: set enters, setanta centèsimes per cent.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Referència 4908310CG2140N0008AQ,
coincident amb la finca en els termes de l'article 45 del TRLC.

que

SI

resulta

ANNEX II
Condicions d'habitabilitat que ha de reunir els habitatges per al seu immediat ús, i
documentació administrativa necessària:
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Cuina: placa de cocció, aigüera, campana
Instal·lació per a posar rentadora
Escalfador
Sanitaris complets: lavabo, WC i dutxa o banyera
Porta accés habitatge
Portes en habitacions i que tanquin correctament
Finestres i portes que evitin l'entrada d'aigua, que es puguin obrir i tancar amb
normalitat, les finestres amb vidres
Terra pavimentat
Mínim 36m2
Un punt de llum amb interruptor independent a cada habitació
Un endoll per a cada aparell de l'equip obligatori
2 endolls en el saló, 2 a la cuina i 1 a les habitacions
Emissió de butlletins
Neteja
Certificat d'eficiència energètica
Cèdula d'habitabilitat o llicència de primera ocupació (si escau)

NO INCLOU:






Pintura
Instal·lació de sòcols o roda peus
Llums o bombetes
Mampara de dutxa, miralls
Bidet”

Junta de Govern del 6 de juny de 2019
“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:

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 1 de 2

Primer. Donar la conformitat a 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).
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Alumne:
Cognoms i Nom:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

*****
20/05/2019 a 12/07/2019
Socorrista
*****, Coordinador Piscines Municipals.

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 dels alumnes.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

04/03/2020 ALCALDE

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, el Coordinador/responsable de l’àrea,
pel desplegament del/s conveni/s de formació pràctica en centres de treball relatiu a les alumnes
proposats.”
Junta de Govern del 4 de juliol de 2019
“RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS
PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV
Per acord de Junta de Govern de data 28 de març de 2019 es va aprovar el conveni ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS
PREFABRICATS PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT.
En relació amb el redactat del conveni el Departament de Educació i l’Ajuntament pacten introduïr
les següents modificacions:

Antoni Garcia Jiménez
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En la seva clàusula segona afegeixen dos apartats que diuen:
La baixa de licitació es distribuirà proporcionalment entre ambdues administracions. Així mateix,
l’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències
de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin
instades explícitament pel Departament d’Educació.
El termini màxim de justificació serà el 15 de desembre de 2019.
Clàusula quarta
Es modifica la redacció de la mateixa de forma que on hi diu “L’Ajuntament es compromet a tenir
finalitzades les obres de fonamentació a finals del mes de juny de 2019 per tal de poder garantir
la instal·lació dels mòduls, els accessos i la urbanització a l’inici del proper curs escolar 2019/2020”
ha de dir “L’Ajuntament es compromet a tenir finalitzades les obres de fonamentació a finals del
mes de juliol de 2019 per tal de poder garantir la instal·lació dels mòduls, els accessos i la
urbanització a l’inici del proper curs escolar 2019/2020”
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I s’hi afegeix que “En cas de no estar finalitzada per alguna incidència, els alumnes hauran
d’iniciar el curs escolar en l’antic Hotel Duch fins que sigui possible l’escolarització en els mòduls
prefabricats.
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Ratificar la modificació del conveni ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA,
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV
D’AQUESTA LOCALITAT, aprovat en data de 28 de març de 2019 en els termes previstos en la
part expositiva del present acord.”

Marc Solsona Aixala
28/02/2020 SECRETARI
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Junta de Govern del 18 de juliol de 2019
“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 2019/2020.
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 2019/2020.
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.
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.
A la ciutat de Mollerussa, ____________

Antoni Garcia Jiménez
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REUNITS
D’una part, el senyor *****, Director de l’Institut Terres de Ponent, de Mollerussa, President del
Consell Escolar del centre; el senyor *****, President del Club Tennis Taula Mollerussa, i el
senyor Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, reconeixent-se mútuament la
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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 2019/2020.
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
2019/2020.
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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
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:
1. 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.
2. Que la durada de la cessió d’ús serà des de l’1 de setembre de 2019 fins a l’agost de
2020, amb el ben entès de disposar de cinc dies abans i després per a l’organització,
muntatge i recollida de l’activitat.
3. 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.
4. 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.
5. Que l’INS Terres de Ponent facilitarà el subministrament elèctric i d’aigua.
6. Que el Club Tennis Taula de Mollerussa informarà dels horaris de les activitats que té
previst realitzar de manera puntual i esporàdica.
7. 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
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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 2019/2020. Això no obstant, serà efectiu des del dia 1 de setembre de
2019.
Per la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest acord en tres exemplars,
en lloc i la data esmentats.

*****

*****

Director INS Terres de Ponent

President Club Tennis Taula Mollerussa

Marc Solsona Aixala
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Marc Solsona Aixalà
Alcalde de Mollerussa
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL. AUTORITZACIÓ DE
PRACTIQUES FORMATIVES A UN/A ALUMNE/A.
La Fundació Escolta Josep Carol (Escola FORCA), amb CIF G-61679049, ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa, que la Sra. *****, que ha finalitzat els mòduls formatius per a
l’obtenció del diploma i carnet de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure com a alumna
d’aquesta Escola, pugui realitzar la etapa de pràctiques en al Centre Obert “La Banqueta”, entre
els dies 22 de juliol i 22 d’agost, de 2019. Les pràctiques esmentades es corresponen al mòdul de
pràctiques professionals NO LABORALS, de dinamització d’activitats de lleure educatiu i infantil i
juvenil, amb una durada de 160 hores.
Els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el
lleure infantil i juvenil, estran regulats en l‘ordre BSF/192/2015, de 18 de juny; aquesta norma,
en l’article 4.3, estableix que la realització de les pràctiques, com a marc regulador de les relacions
entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors requereix la signatura prèvia d’un conveni de
col·laboració entre el centre de pràctiques i l’escola d’educadors.
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El conveni ha d’incloure, com a mínim, les dades i els acords següents:
a) Dades de l’escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil que imparteix la formació i de la
persona que n’exerceix la representació.
b) Dades del centre, l’entitat o l’empresa on s’han de realitzar les pràctiques i de la persona que
n’exerceix la representació.
c) Identificació de la persona responsable de l’àrea de pràctiques de l’escola.
d) Identificació de la persona responsable de l’àrea de pràctiques del centre, l’entitat o l’empresa.
e) Projecte formatiu objecte de la pràctica que ha de fer l’alumne/a.
f) La cobertura de risc d’accident i de responsabilitat civil de l’alumne/a.
g) Resolució de conflictes, sens perjudici de les competències de l’òrgan jurisdiccional competent.
h) Vigència i rescissió anticipada del conveni, així com la forma de finalitzar les actuacions en
curs per al cas d’extinció anticipada.
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Tanmateix, atès l’Informe Jurídic lliura al respecte, que en el conveni també s’hi ha d’incloure les
referències a l’assegurança de responsabilitat civil i al tractament de dades de caràcter personal,
requisits que es regulen en el articles 11 i 12 de l’Ordre BSF/192/2015.
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En conseqüència, a la vista del que s’ha exposat, i atesos els informes lliurats aquesta Alcaldia
sotmet a la consideració de la Junta de Govern que, en desplegament de les facultats atribuïes
per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, adopti els següents ACORDS:
Primer. Aprovar la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i la Fundació Escolta Josep
Carol (Escola FORCA), d’un CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REAITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL conforme el Text
que s’insereix en l’Annex I. Simultàniament, s’autoritza el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
drets sigui menester, per a llur signatura.

Marc Solsona Aixala
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Als efectes oportuns, es posa de manifest que l’Escola FORCA, vinculada a la Fundació Escolta
Josep Carol i a Escoltes Catalans, és una escola d’educació en el lleure registrada al cens de la
Direcció General de Joventut amb el núm. 7. Tanmateix, l’Ajuntament de Mollerussa és una
entitat pública, l’activitat de la qual consisteix, entre d’altres, en la realització d’activitats
d’educació en el lleure, en diferents disciplines i té interès en promoure i facilitar la formació en
aquestes activitats i, en conseqüència, formalitzar un Conveni de Col·laboració com a marc
regulador de les relacions entre ambdues entitats que faciliti als/les alumnes dels cursos Monitor/a
i Director/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil l’adquisició d’aprenentatges pràctics que
complementin la formació teòrica rebuda i aconseguir, així, una millor i més completa formació.

Segon. S’autoritza que la Sra. *****, alumna i de l’Escola FORCA, pugui realitzar l’etapa de
pràctiques en al Centre Obert “La Banqueta”, entre els dies 22 de juliol i 22 d’agost, de 2019. Les
pràctiques esmentades es corresponen al mòdul de pràctiques professionals no laborals, de
dinamització d’activitats de lleure educatiu i infantil i juvenil, amb una durada de 160 hores. A
tals efectes, s’haurà de formalitzar el document intitulat “Acord per a la realització de pràctiques
d’un alumne/a d’un curs de formació de monitor/a o director/a d’educació en el lleure infantil i
juvenil”, conforme el model que, en desplegament de l’article 3.7 [Fitxa individual de pràctiques]
de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny) ha establert la Direcció General de Joventut. En aquest
sentit, doncs, es determinen els elements singulars següents:

28/02/2020 SECRETARI

Responsable de pràctiques:
Sra. *****
Director/a de pràctiques:
Sra. *****
Centre en el qual es desenvoluparan les pràctiques:
CENTRE OBERT “LA BANQUETA”
El contingut dels compromisos de l’Acord esmentat, consten en l’Annex II.
Tercer. Comunicar els presents acords a la Fundació Escolta Josep Carol (Escola FORCA),;
igualment es comunicarà a l’alumna proposada, en allò que li correspongui, i se’n donarà trasllat
als Serveis Municipals competents.
ANNEX I: CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REAITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL.
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Mollerussa, ___________
REUNITS
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D’una banda, el/la senyor/a *****, amb DNI *****, com a representat legal de la Fundació
Escolta Josep Carol (Escola FORCA), amb CIF G-61679049, i domicili social a Barcelona, al Carrer
Mare de Déu del Pilar, 16-18, CP 08003.
I de l’altra, el/la senyor/a Marc Solsona Aixalà, amb núm. de DNI *****, amb el càrrec de
l’Alcalde/ssa, com a representant legal de l’Ajuntament de Mollerussa, amb CIF P-251700H,
ubicada a La Plaça de l’Ajuntament, de Mollerussa, CP 25230.
Actuant ambdues parts en raó dels seus respectius càrrecs i reconeixent-se la capacitat legal
necessària per a aquest acte,
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MANIFESTEN
I. L’Escola FORCA, vinculada a la Fundació Escolta Josep Carol i a Escoltes Catalans, és una escola
d’educació en el lleure registrada al cens de la Direcció General de Joventut amb el núm. 7. Es
dedica a la formació d’educadors i educadores des de l’any 1982. L’Escola ofereix cursos i recursos
–formatius, documentals, d’assessorament, ... - per a totes les persones que estiguin interessades
en l’àmbit de l’educació en el lleure i vulguin desenvolupar i millorar la seva tasca educativa amb
infants i joves.
II. l’Ajuntament de Mollerussa és una entitat pública, l’activitat de la qual consisteix, entre d’altres,
en la realització d’activitats d’educació en el lleure, en diferents disciplines.
III. L‘ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de
formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, requereix
la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració entre el centre de pràctiques i l’escola
d’educadors en el lleure per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil.
D’acord amb els antecedents esmentats, les parts subscriuen aquest CONVENI MARC amb
subjecció als següents,
PACTES
Primer Objecte

28/02/2020 SECRETARI

L’objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre l’Escola FORCA i l’Ajuntament de Mollerussa
per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Segon Activitats de pràctiques
El centre, entitat o empresa que acull a l’alumne/a en pràctiques li permetrà l’accés al centre on
es desenvolupin les activitats i/o el servei educatiu esmentat, i destinarà els recursos pertinents
per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. Així mateix, garantirà que les activitats de
pràctiques donaran compliment als requisits establerts a l’article 3.2 de l’Ordre BSF/192/2015 de
18 de juny, explicitats en el pacte setè d’aquest conveni.

Antoni Garcia Jiménez
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Tercer Responsable de l’àrea de pràctiques de l’Escola FORCA
L’Escola FORCA ha nomenat a la Coordinadora de Formació de l’Escola, com a responsable de
l’àrea de pràctiques, que es responsabilitzarà de fer el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, i
de totes aquelles competències que li atorga la normativa interna.
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Quart Responsable de pràctiques del centre/entitat/empresa
El centre, entitat o empresa que acull a l’alumne/a en pràctiques nomenarà una persona
responsable de les pràctiques, que s’ocuparà del seguiment, l’avaluació i el control de l’alumne/a.
A més, haurà de vetllar tant pel correcte funcionament de les activitats com per garantir
l’aprenentatge pràctic de l’alumne/a.
En finalitzar el període de pràctiques, la persona responsable de les pràctiques haurà de emplenar,
signar i retornar a l’alumne/a l’informe d’avaluació del període de pràctiques (Certificat de
pràctiques).
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Per altra banda, l’alumne/a haurà de lliurar la memòria de pràctiques i el certificat de pràctiques
a l’Escola FORCA , segons correspongui.
L’organització, seguiment i control de les pràctiques es realitzarà mitjançant la coordinació entre
la persona responsable de les pràctiques, la [P.E. Coordinadora de Formació] de l’Escola FORCA i
l’alumne/a.
Cinquè Projecte formatiu
La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per l’alumne, que consta
com a document annex a aquest conveni. Es poden dur a terme tants projectes formatius de
pràctiques com s’acordin entre el centre/entitat/empresa [Ajuntament de Mollerussa] i l’Escola
FORCA .
Sisè Assegurança i responsabilitat civil dels alumnes
El centre/entitat/empresa de pràctiques ha de tenir contractada una pòlissa d’accidents i de
responsabilitat civil per cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la
realització de les pràctiques per part dels alumnes.
Aquesta assegurança de responsabilitat civil s’ha d’ajustar a allò que s’estableix a l’article 11 de
l’Ordre BSF/192/2015 de 18 de juny, és a dir, per cobrir els riscos derivats del desenvolupament
de l’activitat amb uns límits mínims d’indemnització de 300.000,00 euros per víctima i 1.200.000
euros per sinistre, i una assegurança d’accidents amb les cobertures següents: per a despeses
d’assistència sanitària mèdica, un mínim de 6.000,00 euros; per defunció, un mínim de 5.000,00
euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500,00 euros.
Mentre sigui vigent el conveni, les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil o, si escau,
l’ens promotor de la seva activitat hauran d’actualitzar l’assegurança i adaptar-la en funció del
contingut de la norma que les obliga.
Setè

Compliment dels requisits del centre de pràctiques

L’Ajuntament de Mollerussa, en tant que centre/entitat/empresa en el qual l’alumne/a realitza les
pràctiques es compromet a complir els requisits establerts a l’article 3.2 de l’Ordre BSF/192/2015
de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de
director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Els requisits exigits per als centres
de pràctiques són:
a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors i monitores estable que treballi en equip.
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b) Tenir un responsable de pràctiques que tingui el diploma de director/a d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya o de l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en la
matèria.
c) Tenir un grup d’infants o de persones joves estable, d’una franja d’edat entre 3 i 20 anys. La
diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que
les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tinguin una
discapacitat intel·lectual, és indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de
lleure i no els hi serà aplicable els barems de franja i de diferència d’edat.
Vuitè Relació de les Pràctiques
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La realització de pràctiques no generarà més compromís que els acordats en aquest conveni i en
cap cas comportarà una relació laboral de l’alumne amb l’Ajuntament de Mollerussa [entitat o
empresa on s’estan fent les pràctiques]. Tanmateix, no es derivarà per l’empresa o institució cap
obligació de caràcter laboral ni amb la Seguretat Social ni amb l’Agència Tributària.
Novè Extinció del Conveni
El conveni s’extingirà, com a norma general, per l’expiració del termini convingut. No obstant, el
conveni es podrà rescindir per altres causes excepcionals, tals com:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest
conveni.
c) L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al conveni
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es
consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de
seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que el va
dirigir notificarà a les parts signants 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 si així s'hagués previst.
d) La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de 3 mesos d’anticipació.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
En cas de finalització del Conveni, les Parts establiran els mecanismes que permetin el seguiment
de les activitats de col·laboració iniciades, o la seva finalització ordenada i adequada preservant
els drets dels usuaris que puguin resultar afectats. Per tant, els alumnes que estiguin duent a
terme les pràctiques en el moment de l’extinció acabaran el període de pràctiques.
Desè Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de caràcter personal han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i
tramitar els diplomes d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la
normativa sobre protecció de dades. Totes dues parts es comprometen a utilitzar tota la
informació a la qual tinguin accés amb ocasió o en execució d'aquest acord, únicament en el marc
d'aquest Conveni. Per tant, la revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les
parts, podrà donar lloc a les responsabilitats corresponent.
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L'anteriorment exposat s'entén sense perjudici de les obligacions legals i estatutàries en matèria
de transparència que siguin aplicables a cadascuna de les parts.
Si en l'execució d'aquest conveni és necessari el tractament de dades de caràcter personal inclosos
en un fitxer de titularitat de l’Escola FORCA, l’Ajuntament de Mollerussa es compromet a:
d) Fer el tractament d'acord amb les instruccions específiques de l’Escola FORCA.
e) No aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni
comunicar-les a altres persones, ni tan sols per a conservar-les.
f) Implementar les mesures de seguretat que corresponguin, ateses les característiques de les
dades personals objecte de tractament.
Onzè Vigència

Marc Solsona Aixala
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La vigència d'aquest Conveni serà de quatre (4) anys des de la data de la seva signatura, de
conformitat amb l'article 49.h) 1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector
Públic.
Això no obstant, podrà prorrogar-se, tàcitament o expressa, per un període de fins a quatre anys
addicionals. La durada, en aquest cas, no podria superar el màxim acumulat de vuit (8) anys.
Dotzè Resolució de conflictes
Les parts signatàries es comprometen a resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir
en relació amb el desenvolupament d’aquest conveni.
En els casos en els quals no hi hagi acord, donat el caràcter administratiu del present conveni, les
qüestions que puguin derivar-se de la seva interpretació, compliment, modificació, resolució i els
seus efectes, seran resolts per la jurisdicció contenciosa administrativa, amb expressa submissió
als Jutjats i Tribunals corresponents de Lleida.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en la
data i lloc indicats a l’encapçalament.

*****,
Representant de l’escola FORCA

Marc Solsona Aixalà
Representant de l’Ajuntament de Mollerussa

Antoni Garcia Jiménez
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PROJECTE FORMATIU DE L’ETAPA DE PRÀCTIQUES DELS CURSOS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A
DE LLEURE
MONITOR/A DE LLEURE
ETAPA DE PRÀCTIQUES:

160 hores

CONTINGUTS
1. Col·laboració en l’organització d’activitats de lleure infantil i juvenil
2. Suport en la posada en marxa i avaluació de les activitats de lleure infantil i juvenil
3. Aplicació de tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil
4. Aplicació de tècniques d’animació, expressió, creativitat i joc
5. Desenvolupament d’acampades, excursionisme i les activitats en el medi natural
6. Control de la salubritat, seguretat i riscos en el desenvolupament del pla d’activitats
7. Integració en l’equip de monitors i el projecte d’activitats
8. Integració i comunicació en el centre de treball
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CAPACITATS
C1. Organitzar amb l’equip de treball i, si escau, amb el suport i la supervisió d’un nivell superior,
activitats de lleure infantil i juvenil, tant d’una activitat de tipus intensiu amb pernoctació i
continuïtat com d’activitats de curta durada
C2. Realitzar i exposar per a cada activitat proposada les condicions de presentació, la seqüència
de les accions, l’organització i la disposició de les persones que hi participen, l’inici i la fi de l’acció,
així com l’avaluació i la inclusió de suggeriments i l’atenció a imprevistos
C3. Aplicar tècniques de dinamització de grups en els contextos de lleure infantil i juvenil, i
desenvolupar coordinadament les activitats acordades tenint en compte les característiques de
les
persones destinatàries
C4. Aplicar tècniques d’animació, expressió, creativitat i joc a través d’un centre d’interès o eix
d’animació, com a recursos amb finalitat educativa i lúdica en l’elaboració del programa d’activitats
C5. Aplicar l’acampada, l’excursionisme i les activitats en el medi natural com a recurs educatiu i
lúdic
C6. Col·laborar en l’establiment de les condicions de seguretat elementals per al desenvolupament
de les activitats i actuar en situacions d’emergència
C7. Manifestar que s’adequa al perfil de monitor de lleure infantil i juvenil, a través de les seves
intervencions
C8. Participar en els processos de treball de l’entitat/ empresa, seguint les normes i instruccions
establertes en el centre de pràctiques
DIRECTOR/A LLEURE.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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ETAPA DE PRÀCTIQUES:

120 hores

CONTINGUTS
1. Planificació d’activitats de lleure
2. Gestió d’activitats de lleure
3. Coordinació d’equips
4. Habilitats personals necessàries en relació amb el perfil professional
5. Integració i comunicació en el centre de treball
CAPACITATS
C1. Desenvolupar una programació educativa en el lleure
C2. Organitzar i executar una programació de lleure infantil o juvenil
C3. Dirigir i coordinar un equip de monitors
C4. Mostrar habilitats de relació i empatia
C5. Participar en els processos de treball de l’entitat, seguint les normes i instruccions establertes
en el centre de pràctiques
ANNEX II: ACORD PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’UN ALUMNE/A D’UN CURS DE
FORMACIÓ DE MONITOR/A O DIRECTOR/A D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
[contingut dels compromisos}
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest acord és regular les pràctiques del curs de monitor/a o de director/a d’activitats
d’educació en el lleure infantil i juvenil que realitzarà l’alumne/a esmentat en el lloc, activitats i
període establerts en l’apartat “Dades del centre i període de pràctiques”.
Segon. Relació laboral
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La realització d’aquest període de pràctiques no comporta cap tipus de relació, lligam laboral ni
de prestació de serveis entre l’alumne/a i l’entitat/centre/empresa on es desenvolupen les
pràctiques ni l’escola d’educadors/es en el lleure.
Tercer. Compromisos de l’entitat/centre/empresa de pràctiques
L’entitat/centre/empresa de pràctiques es compromet a:
a) Comprovar que l’alumne/a disposa del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
b) Facilitar a l’alumne/a les condicions necessàries perquè pugui desenvolupar el seu període de
pràctiques en el marc d’una intervenció de lleure educatiu amb infants o joves.
c) Incorporar l’alumne/a a l’equip de monitors/es que habitualment desenvolupa les activitats i a
la dinàmica pròpia del centre/entitat/empresa
d) Que el director/a de pràctiques esmentat farà el procés d’acompanyament i seguiment durant
tot el període de pràctiques.
e) Avaluar la intervenció de l’alumne i emetre el certificat final corresponent d’acord amb el model
oficial.
f) Tenir un projecte educatiu de centre, al qual l’alumne/a pugui tenir accés.
g) Tenir signat un conveni de pràctiques amb l’escola, en els termes establerts a l’article 4 de
l’Ordre BSF/192/2015.
Quart. Compromisos de l’alumne/a
L’alumne/a es compromet a:
a) Acreditar que disposa del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i lliurar-lo al
centre/entitat/empresa de pràctiques.
b) Respectar i guardar confidencialitat de la informació, les actuacions o les decisions preses per
l’equip dirigent en el marc de l’activitat.
c) Guardar secret de les dades personals a les quals pugui accedir durant la seva intervenció, així
com no extreure de l’entitat/centre / empresa de pràctiques cap tipus de dada personal en cap
tipus de suport (paper, suports informàtics, mòbil o traspàs al núvol)
d) No capturar ni difondre cap tipus d’imatge en què apareguin infants i joves durant la realització
de les pràctiques
e) No fumar, prendre qualsevol tipus de substància addictiva ni begudes alcohòliques durant la
realització de les pràctiques ni presentar-s’hi sota els efectes d’aquestes substàncies.
f) Mostrar un comportament adequat en el tracte amb els infants i joves, especialment no tenir
conductes discriminatòries, abusives o intimida-tòries ni efectuar cap tipus d’acció o
comportament que pugui considerar-se d’assetjament sexual o per raó de gènere.
g) En el cas que l’activitat es faci en menjadors escolars, complir la normativa higiènica sanitària
i de manipulació d’aliments establerta pel centre.
Cinquè. Entrada en vigor
Aquest Acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura.
I, en prova de conformitat, signen aquest Acord,
Signatura de l’alumne/a
Signatura del director/a de pràctiques
Signatura de l’escola d’educadors en el lleure
Segell escola d’educadors en el lleure
Segell de l’entitat/centre/empresa

Antoni Garcia Jiménez
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Junta de Govern del 29 d’agost de 2019
“RELACIÓ 1/2019 CONVENIS SOLARS
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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 primer termini corresponent a l’IBI Urbana, exercici 2019.
Vista la relació núm. 1/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent tipologia,
corresponent al primer termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:

Marc Solsona Aixala
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Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de diferent
tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al primer termini de l’IBI de
naturalesa urbana, exercici 2019, per un import total de 16.475,14 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
“RELACIÓ 2/2019 CONVENIS SOLARS
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 2019.
Vista la relació núm. 2/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent tipologia,
corresponent al segon termini del rebut d’IBI Urbana, exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de diferent
tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al segon termini de l’IBI de
naturalesa urbana, exercici 2019, per un import total de 6.943,61 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
Junta de Govern del 19 de setembre de 2019
“APROVACIÓ CONVENI NRM PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
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.
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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.
Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a
l’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals imports
s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 5 Codis, amb referència cadastral
25172A003000050000SZ, propietat de ***** , 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:

Marc Solsona Aixala
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Primer.- Aprovar el conveni per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a aparcament
públic de vehicles, a subscriure amb *****, propietària del solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 5
Codis, amb referència cadastral 25172A003000050000SZ.
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 SOLAR 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, la senyora *****, major d’edat, amb DNI *****, domiciliada al *****.

Antoni Garcia Jiménez
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INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la senyora
***** 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 ***** és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties següents:
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Solar
Referència cadastral
Polígon 3, parcel·la 5 Codis
25172A003000050000SZ

IBI 2019
2,59 €

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
Primer.- La senyora ***** 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.

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 de
desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a l’IBI de
naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la
durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament mitjançant compensació.
L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar.
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:
a)

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.

b)

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.

c)

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.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap
relació arrendaticia.
Setè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,
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La part interessada,”
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“APROVACIÓ CONVENI ELLP PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
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.

Marc Solsona Aixala
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Atès que es determina com a contraprestació a favor del propietari, els imports equivalents a
l’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals imports
s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 152 Codis, amb referència cadastral
25172A003001520000SD, propietat de *****, 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 per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a aparcament
públic de vehicles, a subscriure amb *****, propietària del solar ubicat al Polígon 3, parcel·la
152 Codis, amb referència cadastral 25172A003001520000SD.
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 SOLAR PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

28/02/2020 SECRETARI

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 *****, major d’edat, amb DNI *****, domiciliada al *****.

Antoni Garcia Jiménez
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INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la senyora
***** en el seu propi nom i representació.
EXPOSEN
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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 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 ***** és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties següents:
Solar
Referència cadastral
Polígon 3, parcel·la 152 Codis 25172A003001520000SF

IBI 2019
9,92 €

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,

Marc Solsona Aixala
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CONVENEN
Primer.- La senyora ***** 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 entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 de
desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a l’IBI de
naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la
durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament mitjançant compensació.
L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar.
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).

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:
a)

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.

b)

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.

c)

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.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Sisè.- El present conveni gaudirà de naturalesa administrativa i no implicarà per a les parts cap
relació arrendaticia.
Setè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,”

Junta de Govern del 26 de setembre de 2019

Marc Solsona Aixala
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“APROVACIÓ CONVENI GR-1 PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
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’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals imports
s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Polígon 3, parcel·la 175 Codis, amb referència cadastral
25172A003001750000SY, propietat de *****, 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:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer. Aprovar el conveni per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a aparcament
públic de vehicles, a subscriure amb *****, propietària del solar ubicat al Polígon 3, parcel·la
175 Codis, amb referència cadastral 25172A003001750000SY.
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 SOLAR PER A DESTINAR-LOS A
APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES
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. *****, Secretari de l’Ajuntament.
D’altra part, la senyora *****, major d’edat, amb DNI *****, domiciliada al *****, actuant
en representació de GARROFE-ROCA, SL, amb NIF *****, domiciliada al *****.
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la senyora
***** en representació de Garrofé-Roca, SL.

04/03/2020 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.
Que l’empresa Garrofé-Roca, SL és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties
següents:

Marc Solsona Aixala
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Solar
Referència cadastral
Polígon 3, parcel·la 175 Codis 25172A003001750000SY

IBI 2019
11,45 €

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
Primer.- La senyora ***** en representació de Garrofé-Roca, SL 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.

Antoni Garcia Jiménez
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Segon.- El conveni s’estipularà amb una durada inicial entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 de
desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a l’IBI de
naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la
durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament mitjançant compensació.
L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar.
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).
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Cinquè.- L’Ajuntament de Mollerussa resta facultat per a realitzar en el solar objecte d’aquest
conveni, les obres següents:
a)

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.

b)

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.

c)

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.

Marc Solsona Aixala
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Vuitè.- La firma d’aquest conveni no afecta el dret de propietat de la totalitat de la finca.
En prova de conformitat, se signa aquest document.
L’Alcalde,

El Secretari,

La part interessada,

“APROVACIÓ CONVENI GR-2 PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR PER A
DESTINAR-LO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

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’impost sobre béns immobles (IBI) i la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni, o la part proporcional si l durada resulta inferior a un any, els quals imports
s’abonaran per l’Ajuntament mitjançant compensació.
Atès que el solar ubicat al Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra, amb referència cadastral
25172A00700600000SM, propietat de GARROFE-ROCA, SL *****, 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:
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Primer. Aprovar el conveni per a la utilització temporal de solar per a destinar-lo a aparcament
públic de vehicles, a subscriure amb GARROFE-ROCA, SL *****, propietària del solar ubicat al
Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra, amb referència cadastral 25172A00700600000SM.
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.
--------------------

Marc Solsona Aixala
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CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL DE SOLAR 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, la senyora *****, major d’edat, amb *****, domiciliada al *****, actuant en
representació de GARROFE-ROCA, SL, amb NIF *****, domiciliada al *****.
INTERVENEN
El Sr. Marc Solsona Aixalà en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament, i la senyora
***** en representació de Garrofé-Roca, SL.
EXPOSEN

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 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 l’empresa Garrofé-Roca, SL és titular del següent solar gravat pels tributs i amb les quanties
següents:
Solar
Referència cadastral
Polígon 7, parcel·la 60 Pla de la Serra Codis
25172A007000600000SM

IBI 2019
1,13 €

Interessant a ambdues parts que aquests solars puguin destinar-se a la utilització temporal
d’aparcament de vehicles,
CONVENEN
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Primer.- La senyora ***** en representació de Garrofé-Roca, SL 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 entre l’1 de gener de 2019 i el dia 31 de
desembre de 2019, prorrogable per terminis anuals.
Tercer.- Es determina com a contraprestació a favor del propietari, l’import equivalent a l’IBI de
naturalesa rústica que anualment generi el solar objecte del conveni, o la part proporcional si la
durada resulta inferior a un any; import que s’abonarà per l’Ajuntament mitjançant compensació.

Marc Solsona Aixala
28/02/2020 SECRETARI
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L’Ajuntament participarà en les obres de condicionament del solar.
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:
a)

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.

b)

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.

c)

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.
En prova de conformitat, se signa aquest document.

Antoni Garcia Jiménez
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L’Alcalde,

El Secretari,

Junta de Govern del 21 de novembre de 2019
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 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 (PTT), PER
A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL
DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Marc Solsona Aixala
Antoni Garcia Jiménez
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Fets
1. Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de
joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en
educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema
educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del
treball amb perspectives de continuïtat.
2. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i
professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els ha
de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà
de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització
de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en ESO.
3. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació
i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació
d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar tant
la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la vida.
4. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació
i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la
Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 d’aquesta
Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al Treball (PTT) i a que es
realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el
Departament d’Educació.
5. Atès que la Generalitat ens ha enviat el text per a la formalització i tramitació del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 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 (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA. PERÍODE 2020-2023.
6. Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l'esmentat conveni.
7. Vist els informes Jurídic, d’Intervenció i del Departament d’Ensenyament.
Fonaments jurídics
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals formalitzar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció,
i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin encomanat, amb l'abast, efectes i règim
jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.
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2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents
D'acord amb tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 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 (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT
L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. PERÍODE 20202023.
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Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en els pressupostos dels l'exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023
per a l'execució del present conveni, d'acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
04.2410.1310000
04.2410.1600000
04.2410.2269900

Previsió despesa anual
12.820,00
4.460,00
400,00

Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
Cinquè. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Sisè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament
de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público).
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Setè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Vuitè. Notificar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.
ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 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 (PTT), PER
A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL
DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
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REUNITS:
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor *****, director general de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de
07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la 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 de juliol de 2011).
Per l’Ajuntament de Mollerussa l’Il·lustríssim senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa,
fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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Per l’Ajuntament de Tàrrega la Il·lustríssima senyora Alba Pijuan Vallverdú, alcaldessa de Tàrrega,
fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 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, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per
formalitzar aquest acte i
EXPOSEN:
I.

II.
III.
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IV.

V.
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VI.

Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu
de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de
graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva
formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti
incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat.
Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu
i professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius
de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho
desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del
graduat en ESO.
Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de
primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com
l’aprenentatge al llarg de la vida.
Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per
la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014),
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de
febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció.
Concretament l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans
de Transició al Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració,
entre les administracions locals i el Departament d’Educació.
D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present
conveni, de conformitat amb les següents

CLAUSULES
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Primera
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els Ajuntaments de Mollerussa i
Tàrrega, per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a les localitats de Mollerussa i Tàrrega,
en el marc dels programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys,
que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i
que en el moment d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen
en altres accions de formació.
Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, millorar la
formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en millors condicions,
com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, especialment en els
cicles formatius de formació professional de grau mitjà.

a) L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, del perfil d’auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic, d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura
i continguts.
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per
als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons
cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu de
millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen.
Així mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a
definir i aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament
en el seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el programa.

Marc Solsona Aixala
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Segona
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :

c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin
necessari, a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si
s'escau.
Tercera
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos següents:

28/02/2020 SECRETARI

a) El Departament d'Educació
1.

2.

3.
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4.
5.

Un/a professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació,
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de
treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació.
Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a disposició del
professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com
l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació general i
territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d’Educació.
La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat de
Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos.
El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació
professional dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (2 programes).
Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional
dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (2 programes), amb càrrec al
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pressupost del Departament d’Educació.
El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i
professional establert per als programes de formació i inserció.
b) Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega
1. Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament pels Ajuntaments per al
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.
2. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general
del programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.
3. El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.
4. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i
inserció objecte d’aquest conveni.
6.

Marc Solsona Aixala
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A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i
que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
El professional a que fa referència l’apartat b)1. impartirà les hores de formació corresponents, i
participarà tant en les reunions setmanals d’equip com en les periòdiques de xarxa territorial que
convoca el Departament d’Educació.
La realització de les funcions del personal al que fa referència l’apartat b)1. no generarà més
compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un
contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d’Educació.
Quarta
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial i
civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i dependents en
l’exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells, per acció
o omissió durant l’exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. Disposa
també d’una pòlissa d’assegurança de danys materials que cobreix el contingut dels bens
immobles que utilitza, amb independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús,
arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions que li corresponen.
Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega disposen d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest
conveni, com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans
materials o de l’acció o omissió dels seus empleats i dependents.
Cinquena
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional
dels 2 programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:
Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega facilitaran les aules i equipaments necessaris en el Edifici
Sant Jordi, ubicats en el carrer Domènec Cardenal s/n, de Mollerussa i al carrer de la Pau, s/n de
Tàrrega, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni.
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Els Ajuntaments de Mollerussa i Tàrrega manifesten que les instal·lacions compleixen els requisits
per al seu ús com a espai docent.
Sisena
Les parts es comprometen a:
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Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter
personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni.
2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar o substituir.
3. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest
conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament
civil.
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat
condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic
d’éssers humans.

Marc Solsona Aixala
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1.

Setena
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una
comissió, integrada pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial del Departament d’Educació i pels representants dels Ajuntaments de Mollerussa i
Tàrrega, que exerciran la presidència conjunta. Integraran també la comissió el/la cap del Servei
de Programes de Qualificació i Iniciació Professional de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació i les persones
designades pels Ajuntaments per al seguiment del conveni, que actuaran com a vocals.
La comissió podrà delegar el seguiment en les persones que consideri i es reunirà a sol·licitud
d'una de les parts.
Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les qüestions
sobre la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu desenvolupament i,
si escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les
parts. Les conseqüències d’aquest incompliment inclouen la possibilitat de donar per resolt el
conveni.
Vuitena
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin
realitzaran un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no laborals en
empreses. La gestió i desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i validació
dels convenis que les regulen es realitzaran d’acord amb la normativa i els procediments establerts
pel Departament d’Educació. Cadascun dels professors que exerceixin de tutor/a del grup
s’encarregarà de realitzar el seguiment i l’avaluació d’aquesta formació per al grup d’alumnes que
li correspongui.
Novena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants,
es farà constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions.
Desena
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El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè
s’ha incorregut en causa de resolució.
Són 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 els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.

Marc Solsona Aixala
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En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió de seguiment
prevista en la clàusula setena del conveni.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part
que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i el
conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització
dels perjudicis causats si així s’ha previst.
a)
b)

Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis.

Onzena
L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material d’acord
amb el que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades.
Dotzena
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 de gener
de 2020 fins el 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de formació
i inserció per als cursos escolars adients.
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la pròrroga
del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà formalitzada mitjançant
una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de la vigència del conveni i per
acord de totes les parts.
Tretzena
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes
de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en la clàusula vuitena,
seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
El director general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

L’alcalde de l’Ajuntament
de Mollerussa

Antoni Garcia Jiménez
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L’alcaldessa de l’Ajuntament
de Tàrrega”
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“APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’INSTITUT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL – VALLSGENERA (IMDLVALLSGENERA) (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL).
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Municipal de Desenvolupament Local – Vallsgenera (IMDL
– Vallsgenera) formalitzaran 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.
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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 RES2019/358, de 21 de juny, i per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb el centre docent “Institut Municipal de Desenvolupament Local –
Vallsgenera (IMDL – Vallsgenera)”, per a la formació pràctica en centres de treball (FCT).



Alumne:
Cognoms i Nom:
Durada:
Pràctiques:
Tutor/a:

*****
28/10/2019 a 30/11/2019
Curs de Monitora
*****, Coordinador Piscines Municipals.

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 dels alumnes.
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al desplegament
d’aquest acord.
Quart. Notificar el present acord 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, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel
desplegament del conveni de formació pràctica en centres de treball relatiu a l’alumne proposat.
Junta de Govern del 28 de novembre de 2019
“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 SIGNAT AMB
EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL TREBAL
(PTT).
Fets
1. Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de
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2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en
educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema
educatiu i no disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del
treball amb perspectives de continuïtat.
Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i
professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els ha
de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà
de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització
de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en ESO.
Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació
i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació
d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar tant
la seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la vida.
Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la
Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació
i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la
Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 d’aquesta
Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al Treball (PTT) i a que es
realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el
Departament d’Educació.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 21 de novembre de 2019 s’ha aprovat
formalització i tramitació del CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 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
(PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL
TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. PERÍODE 2020-2023.
El conveni de col·laboració esmentat en el punt anterior preveu l'aportació pels Ajuntaments
de forma compartida d'una sèrie de recursos en concret:
a) Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament pels Ajuntaments per al
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.
b) El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació
general del programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.
c) El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.
d) El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació
i inserció objecte d’aquest conveni.
e) A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
f) La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització d’un conveni amb l’ajuntament de
Tàrrega per al desenvolupament dels recursos que han d'aportar de forma compartida al
compliment del conveni de col·laboració signat 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).
Vist els informes Jurídic, d’Intervenció i del Departament d’Ensenyament.

Fonaments jurídics
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1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals formalitzar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció,
i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin encomanat, amb l'abast, efectes i règim
jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents
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Signatura 2 de 2

04/03/2020 ALCALDE

D'acord amb tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el 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 SIGNAT
AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL TREBAL (PTT).
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en els pressupostos dels l'exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023
per a l'execució del present conveni, d'acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
04.2410.1310000
04.2410.1600000
04.2410.2269900

Previsió despesa anual
12.820,00
4.460,00
400,00

Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
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Cinquè. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Sisè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de l'Ajuntament
de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público).
Setè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Vuitè. Notificar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.
ANNEX
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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 SIGNAT AMB
EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL TREBAL
(PTT).
A la ciutat de Mollerussa,
REUNITS
D'una part, la senyora ALBA PIJUAN VALLVERDÚ, major d'edat, veïna de Tàrrega, amb DNI núm.
*****, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Major, 1 de Tàrrega (CP 25300), seu de
l'ajuntament.
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D'altra banda, el senyor MARC SOLSONA AIXALÀ, major d'edat, veí de Mollerussa, amb DNI núm.

*****, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça de l'Ajuntament, 2 de Mollerussa (CP
25230), seu de l'ajuntament.
Assisteixen i actuen, el primer en nom i representació de l'ajuntament de Tàrrega, en la seva
qualitat d'Alcaldessa - Presidenta, i el segon en nom i representació de l'ajuntament de Mollerussa,
en la seva qualitat d'Alcalde - President, en virtut de les facultats que els atorguen els articles
21.1 b) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 53.1 a) del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
conveni de col·laboració interadministratiu, d'acord amb els següents:
ANTECEDENTS
I
Els ajuntaments de Tàrrega i Mollerussa han aprovat el Conveni de Col·laboració amb el
Departaments d'Educació, per a la realització de Programes de Formació i Inserció (PFI)
organitzats en la modalitat de plans de transició al Treball (PTT).
II
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.
III
El conveni de col·laboració preveu l'aportació pels Ajuntaments de forma compartida d'una sèrie
de recursos en concret:

Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament pels Ajuntaments per al
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.

El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general
del programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.

El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.

El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i
inserció objecte d’aquest conveni.

A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació
i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
•
La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.
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Amb la finalitat de desenvolupar els compromisos adquirits ambdues parts acorden la
formalització del present conveni, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
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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
SEGONA. DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ.
El professor/a contractat/da per al desenvolupament del PTT s'haurà de regir pels següents
criteris:
1. Procés selectiu: S’efectuarà un procés de selecció per part de l’Ajuntament de Mollerussa per
seleccionar d’un/a professor/a-tutor/a pel programa de formació i inserció (PFI), modalitat pla
de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense
haver obtingut el títol de graduats en educació secundària obligatòria. La comissió de valoració
estarà integrada per:
PRESIDENT

Secretari General de l’Ajuntament de Mollerussa.

VOCALS

Director del Centre La Solana de Tàrrega.
Vocal designat per l’Ajuntament de Mollerussa.
Cap de la unitat d’igualtat, salut i joventut de l’Ajuntament de Tàrrega.
Vocal designat pel Departament d’Ensenyament.

SECRETARI/A Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament de Mollerussa, amb dret a veu
i sense vot.
2. Contractació i dedicació: Cadascun dels ajuntaments contractarà l’aspirant seleccionat

mitjançant contracte de treball per obra o servei determinat, a temps parcial fins a un màxim
del 50% de dedicació en cadascun dels municipis.
3. Durada del contracte laboral: El contracte que cascun dels municipis formalitzarà amb
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l’aspirant seleccionat coincidirà amb la durada del conveni al que es refereix la clàusula VI
d’aquest conveni, sempre que existeixi l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
4. Retribució: Seran a càrrec de l’Ajuntament corresponent el pagament de la nomina i el

compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social relacionades amb el
treballador seleccionat, en proporció a la dedicació que aquest tingui assignada en cada
ajuntament.
5.

Compatibilitat: D’acord amb l’establert a l’article 4.6 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat ambdós ajuntaments reconeixen
l’interès públic de la funció docent directament relacionada que ha de desenvolupar aquest/a
professor/a-tutor/a pel programa de formació i inserció (PFI), modalitat pla de transició al
treball (PTT), a fi d’autoritzar la compatibilitat dels serveis que es prestin en els dos llocs de
treball del sector públic al 50% de dedicació parcial en cada municipi i sense que se superi la
jornada ordinària.
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TERCERA.-CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL CONVENI, I CRITERIS
PER A LA DETERMINACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PROCEDENTS.
No es preveu que l’incompliment del conveni per alguna de les parts pugui comportar cap tipus
de dany o perjudici per a l’altra, amb la qual cosa no es procedent determinar cap tipus
d’indemnització.
QUARTA.- MECANISMES DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
I DELS COMPROMISOS DE LES PARTS.
Atès l’establert a la clàusula segona sobre el desenvolupament de l’acció no es fa necessari regular
cap mecanisme de seguiment, vigilància i control.
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CINQUÈNA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI.
No es preveu la modificació del conveni.
SISÈNA. VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes fins el 31 de
desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de formació i inserció per als cursos
escolars adients i existeixi l'efectiva disposició de consignació adequada i suficient en les
anualitats d'aplicació del conveni.
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la pròrroga
del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà formalitzada mitjançant
una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de la vigència del conveni i per
acord de totes les parts.
SETENA. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa
I, perquè consti en senyal de conformitat, afirmant-se i ratificant-se en el contingut del present
document, que prometen complir lleial i fidelment, el signen per duplicat exemplar, a un sol efecte.
ALBA PIJUAN VALLVERDÚ
Alcaldessa de Tàrrega

MARC SOLSONA AIXALÀ
Alcalde de Mollerussa”

Junta de Govern del 12 de desembre de 2019

28/02/2020 SECRETARI

“RELACIÓ 3/2019 CONVENIS SOLARS
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 tercer termini corresponent a l’IBI Urbana i la taxa de
clavegueram, exercici 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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Vista la relació núm. 3/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent tipologia,
corresponent al tercer termini del rebut d’IBI Urbana i taxa de clavegueram, exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de diferent
tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al tercer termini de l’IBI de
naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2019, per un import total de 9.486,39 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.”
Junta de Govern del 19 de desembre de 2019
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB
ESCACS MOLLERUSSA

04/03/2020 ALCALDE

FETS:
I.

El Club Escacs Mollerussa és una entitat esportiva que té com objectiu potenciar des
de Mollerussa els escacs. El Club Escacs Mollerussa organitza activitats relacionades
amb el món dels escacs, és pionera a nivell provincial en l’organització de tornejos
relacionats amb aquest esport.

II.

És evident que 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
28/02/2020 SECRETARI
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El Club Escacs Mollerussa és conscient d’aquesta repercussió, i aprofitant la seva imatge
i els seus mitjans, vol contribuir a la promoció de la ciutat.,
III.

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.
L’Ajuntament considera que l’organització de les activitats promogudes des del Club
Escacs Mollerussa, com és l’Obert Internacional d’Escacs així com altres que figuren en
el calendari de competicions del Club Escacs Mollerussa són actuacions
subvencionables, ja què són activitats d’interès social per a la ciutat, i per tant,
l’Ajuntament vol col·laborar amb el Club Escacs Mollerussa a efectes de l’organització
d’aquestes activitats.

Amb aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el
Club Escacs Mollerussa als efectes de l’organització de les activitats programades pel Club Escacs
Mollerussa relatives a l’organització de l’Obert internacional d’Escacs Ciutat de Mollerussa.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe de Secretaria General en data 16 de desembre i la Retenció de Crèdit en data de 16
de desembre de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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FONAMENTS JURÍDICS
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com
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privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB ESCACS
MOLLERUSSA.

04/03/2020 ALCALDE

Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2019 per a l'execució del present
conveni, d'acord amb el següent detall:
Exercici

Aplicació pressupostària

2019

12.3410.4800018

Previsió despesa anual
2.000,00 €

Marc Solsona Aixala
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Quart. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).

Antoni Garcia Jiménez
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Setè. Notificar el present acord al Club Escacs Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
ESCACS MOLLERUSSA

I

EL CLUB

Mollerussa, ____ de 2019
REUNITS:
D'una part Il·lm. Sr. Marc Solsona Aixalà, Alcalde de l'Ajuntament de Mollerussa, en nom i
representació de la Corporació, 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, en relació amb l'article 51 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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D’altra part, el Sr. *****, president del Club Escacs Mollerussa, actuant en nom i representació
d’aquesta entitat, en virtut de les facultats inherents al seu càrrec. El Club d’Escacs Mollerussa té
el domicili al carrer Ferrer i Busquets, 92, 25230 Mollerussa; NIF G-25290099.
Ambdues parts es reconeixen la competència i capacitat necessàries per formalitzar aquest
conveni, i
EXPOSEN:

Marc Solsona Aixala
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Primer.- El Club Escacs Mollerussa és una entitat esportiva que té com objectiu potenciar des de
Mollerussa els escacs. El Club Escacs Mollerussa organitza activitats relacionades amb el món
dels escacs, és pionera a nivell provincial en l’organització de tornejos relacionats amb aquest
esport.
Segon.- És evident que 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.
El Club Escacs Mollerussa és conscient d’aquesta repercussió, i aprofitant la seva imatge i els seus
mitjans, vol contribuir a la promoció de la ciutat.,
Tercer.- 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.
L’Ajuntament considera que l’organització de les activitats promogudes des del Club Escacs
Mollerussa, com és l’Obert Internacional d’Escacs així com altres que figuren en el calendari de
competicions del Club Escacs Mollerussa són actuacions subvencionables, ja què són activitats
d’interès social per a la ciutat, i per tant, l’Ajuntament vol col·laborar amb el Club Escacs
Mollerussa a efectes de l’organització d’aquestes activitats.
Per tot això exposat, l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Escacs Mollerussa signen aquest conveni
de col·laboració d’acord amb les següents clàusules.
CLÀUSULES

Antoni Garcia Jiménez
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PRIMERA . – Objecte del conveni.
L’objecte del conveni es regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Escacs
Mollerussa als efectes de l’organització de les activitats programades pel Club Escacs Mollerussa
relatives a l’organització de l’Obert internacional d’Escacs Ciutat de Mollerussa.
SEGONA. – Actuació a subvencionar i previsió de costos.
Són actuacions a subvencionar, les despeses derivades de l’organització de les activitats
programades pel Club Escacs Mollerussa durant l’any 2019, en especial l’organització de l’Obert
Internacional d’Escacs Ciutat de Mollerussa.
Segons la previsió de costos aquesta activitat a subvencionar suposa té un cost estimat de TRES
MILT SETCENTS EUROS [3.700, €].
TERCERA. – Quantia de la subvenció
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L’Ajuntament de Mollerussa aportarà DOS MIL EUROS [2.000,00 €] al Club Escacs Mollerussa, per
a les activitats esmentades a la clàusula segona.
Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida 12.3410.4800018 del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Mollerussa, de l’exercici 2019.
La subvenció que l’Ajuntament de Mollerussa atorgui en compliment d’aquest conveni, serà
compatible amb altres ajuts que el Club Escacs 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 Escacs 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.

Marc Solsona Aixala
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QUARTA.– Pagament i justificació de la subvenció. Seguiment i control del conveni
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.
En el moment de presentació dels justificants acreditatius de la despesa, caldrà presentar la
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 del Club
d’Escacs 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 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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CINQUENA.- Obligacions del Club Escacs Mollerussa.
Són obligacions del Club Escacs Mollerussa, les següents:
a) Assumir 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:
-

Executar les activitats objecte del conveni.
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.
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-

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, el
Club Escacs Mollerussa autoritza a l’Ajuntament de Mollerussa perquè pugui sol·licitar les
certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

Marc Solsona Aixala
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SISENA.- Accions de publicitat de la col·laboració
El Club Escacs Mollerussa durà a terme les següents accions, per tal d’efectuar la publicitat de la
ciutat de Mollerussa mitjançant, principalment, la difusió de logotips, eslògans, símbols i frases
fetes, que l’Ajuntament consideri oportuns. En concret:
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. Durant el desenvolupament de l’activitat, l'organització disposarà diverses pancartes
dins la instal·lació facilitades per
3. 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.

28/02/2020 SECRETARI

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:
-

-

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.

Antoni Garcia Jiménez
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VUITENA . – Vigència del conveni, extinció i pròrrogues.
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Vigència: de 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 31/12/2019, 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 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
a)
b)
c)
d)
e)

consideren causes de resolució,
El transcurs del termini de vigència del conveni
L'acord unànime de tots els signants.
L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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.”

Antoni Garcia Jiménez
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MOLLERUSSA COMERCIAL
FETS
I.

L’Ajuntament de Mollerussa, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, impulsa,
promociona i dona suport a tot tipus d’accions i activitats relacionades amb el
desenvolupament econòmic del teixit empresarial i comercial del municipi,

II.

L’Associació de Comerciants Mollerussa Comercial, és una entitat sense ànim de lucre
que té com a objectius representar els interessos de la petita empresa local i fomentar
actuacions que ajudin a impulsar el consum local i millorar la gestió dels negocis, essent
no només el comerciant el beneficiari final i directe, sinó també la pròpia població de
Mollerussa.
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III.

PIMEC Comerç és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius
defensar i representar els interessos dels petits i mitjans empresaris comerciants de
Catalunya per fer que el comerç de proximitat sigui competitiu i compti amb els
recursos que li calen per continuar sent el moto de l’economia.

IV.

PIMEC Comerç, com a agent social i patronal d’abast nacional, té representació a tots
els territoris de Catalunya a través de les seves 16 seus i delegacions. Gràcies a aquesta
presència, PIMEC Comerç vertebra l’associacionisme comercial a Catalunya i
constitueix un interlocutor de caràcter transversal per a les diferents Administracions
Públiques.

V.

Que hi concorren per tant els interessos de l’Ajuntament de Mollerussa, de l’Associació
de Comerciants Mollerussa Comercial i de PIMEC Comerç, possibilitant un marc de
col·laboració, que se subjectarà a les següents:

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa,
l’Associació de Comerciants Mollerussa Comercial i PIMEC Comerç, per tal de promoure accions
de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions conjuntes
que reverteixen en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial
en l’àmbit municipal.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist els informes d’Intervenció en data 12 de desembre i de Secretaria General en data 16 de
desembre de 2019.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com
privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MOLLERUSSA COMERCIAL.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en el pressupost dels exercicis 2020 i 2021 per a l'execució
del present conveni, d'acord amb el següent detall:
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Exercici
2020
2021

Aplicació pressupostària
14.4314.2269907

Previsió despesa anual
900,00 €
900,00€

Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).
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Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Setè. Notificar el present acord a PIMEC Comerç i l’Associació de Comerciants Mollerussa
Comercial, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MOLLERUSSA COMERCIAL ENTITATS QUE
INTERVENEN
Ajuntament de Mollerussa, Sr. Marc Solsona Aixalà, major d’edat i DNI *****, actuant en
la seva condició d’Alcalde de Mollerussa, domiciliada a Plaça de l’Ajuntament, 2 i amb NIF P2517200-H.
PIMEC Comerç, Sr. *****, major d’edat i DNI ***** actuant en la seva condició de president
del Consell de Lleida de PIMEC Comerç, entitat sense ànim de lucre i domiciliada al carrer de
Viladomat, número 174, 08015 de Barcelona, NIF G-61512257, en virtut de l’acord de Comitè
Executiu amb data 26 de febrer de 2019.
Associació de Comerciants Mollerussa Comercial, Sr. *****, major d’edat i DNI *****,
actuant en la seva condició de president de Mollerussa Comercial, entitat sense ànim de lucre i
domiciliada al carrer Ferrer i Busquets, 47 1r 1a de Mollerussa.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

Antoni Garcia Jiménez
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MANIFESTEN
I.

L’Ajuntament de Mollerussa, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, impulsa,
promociona i dona suport a tot tipus d’accions i activitats relacionades amb el
desenvolupament econòmic del teixit empresarial i comercial del municipi,

II.

L’Associació de Comerciants Mollerussa Comercial, és una entitat sense ànim de lucre
que té com a objectius representar els interessos de la petita empresa local i fomentar
actuacions que ajudin a impulsar el consum local i millorar la gestió dels negocis, essent
no només el comerciant el beneficiari final i directe, sinó també la pròpia població de
Mollerussa.

III.

PIMEC Comerç és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius
defensar i representar els interessos dels petits i mitjans empresaris comerciants de
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Catalunya per fer que el comerç de proximitat sigui competitiu i compti amb els
recursos que li calen per continuar sent el moto de l’economia.
IV.

PIMEC Comerç, com a agent social i patronal d’abast nacional, té representació a tots
els territoris de Catalunya a través de les seves 16 seus i delegacions. Gràcies a aquesta
presència, PIMEC Comerç vertebra l’associacionisme comercial a Catalunya i
constitueix un interlocutor de caràcter transversal per a les diferents Administracions
Públiques.

V.

Que hi concorren per tant els interessos de l’Ajuntament de Mollerussa, de l’Associació
de Comerciants Mollerussa Comercial i de PIMEC Comerç, possibilitant un marc de
col·laboració, que se subjectarà a les següents:

Marc Solsona Aixala
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CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa,
l’Associació de Comerciants Mollerussa Comercial i PIMEC Comerç, per tal de promoure accions
de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions conjuntes
que reverteixen en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial
en l’àmbit municipal.
SEGONA.- CONTINGUT
Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions consideren adient realitzar
accions de manera conjunta a partir dels següents eixos estratègics:
1. Cap a la professionalització del sector
- Dissenyar conjuntament un diagnòstic de les mancances actuals del sector en termes
de formació.
- Realitzar programes de formació especialitzada en comerç.
2. Promoció de l’associacionisme
- Promou la renovació i actualització de les estructures associatives de comerç.
- Promoure la posterior integració de les associacions municipals a entitats d’àmbit
superior català.
- Assessorar les associacions de comerciants en tot allò relatiu a la legislació del sector,
drets de les persones consumidores, noves tecnologies, conflictes laborals, relacions
institucionals, comerç urbà, normatives i tràmits o relacions amb les administracions,
certificats digitals, etc.
- Conveni amb el servei d’emergències del 112 que agilitza la gestió de qualsevol
incidència als establiments.
- Desenvolupament del concepte d’economia circular al comerç.
- Sensibilitzar els comerciants locals de les possibilitats que ofereix el comerç electrònic
com a segon canal de venda complementària a la botiga física.
3. Foment i assessorament a la creació d’empreses a l’àmbit del comerç
- Assessorar els empresaris i empresàries que desitgin crear una empresa de comerç.
- Promoure també la internacionalització de les empreses de comerç.
TERCERA.- OPERATIVA
3.1.- El suport de l’Ajuntament a l’Associació Mollerussa Comercial, a les accions dels apartats de
la clàusula segona es concretarà en una aportació de nou-cents euros (900,00€) anuals, iva inclòs,
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que es vehicularan a través de factura emesa per PIMEC Comerç a l’Ajuntament de Mollerussa,
que imputaran a l’aplicació pressupostària 14.4314.2269907 de “Promoció Comerç Interior”.
3.2.- Altres activitats no previstes en els apartats 1, 2 i 3, podran donar lloc a una contraprestació
econòmica vehiculada a través d’una factura emesa per Pimec Comerç com a contrapartida a la
prestació dels serveis desenvolupats en el municipi, per acord entre les parts.
QUARTA.- VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de dos anys.
Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant una addenda anual fruit de l’acord exprés
d’ambdues parts.

Marc Solsona Aixala
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CINQUENA.- SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS
PIMEC Comerç farà esment del suport de l’Ajuntament de Mollerussa en tota la documentació
generada pels elements informatius i de difusió de les actuacions que es portin a terme a l’empara
d’aquests acords mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament segons format
reglamentàriament aprovat o el manual d’estil.
SISENA.- MODIFICACIONS DELS ACORDS
Les parts poden denunciar o modificar les clàusules d’aquest conveni per mutu acord en qualsevol
moment. De no ser per mutu acord, l’alteració de les estipulacions contingudes en aquest
document permetrà a l’altra part optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
SETENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s, entre d’altres causes que siguin d’aplicació, per les
següents:
- La realització del seu objecte.
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
- La demora en el compliment dels terminis que s’assenyalen.
- L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.
- L’avinença de les parts signatàries.
VUITENA.- COMPLIMENT DE LA LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)
Ambdues parts acorden que en l’obtenció i tractament de dades de persones físiques que es
puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la normativa de la LOPD i que,
prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin, adoptaran els acords
pertinents que garanteixin el compliment estricte de la Llei esmentada. Cap de les parts cedirà
dades de persones físiques a l’altra part a menys que s’hagi adoptat el corresponent acord que
garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la normativa.
NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
1.- L’Ajuntament de Mollerussa, l’associació de Comerciants Mollerussa Comercial i PIMEC
Comerç, es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en
el desenvolupament d’aquest conveni.
2.- En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat
de Lleida.
I en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d’aquest Conveni a un sol efecte, en el
lloc i data que s’assenyalen.
Mollerussa, a 4 de març de 2019
Ajuntament de Mollerussa
PIMEC COMERÇ LLEIDA
L’ASSOCIACIÓ MOLLERUSSA COMERCIAL”
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA MASCANÇÀ
FETS
1. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” és una entitat sense ànim de lucre
que agrupa persones vinculades al món de la ciència (recercadors, difusors i interessats)
del Pla d’Urgell.
2. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” ha tingut la iniciativa de produir la
revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.

Marc Solsona Aixala
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3. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” creu necessària i convenient la
participació d’altres entitats i institucions per impulsar i consolidar aquesta iniciativa, entre
les quals l’Ajuntament de Mollerussa i l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.
4. Que l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
creat el 2009 té com a un dels seus objectius estratègics el foment i la difusió de la història
i la cultura de la comarca.
5. Que l’Ajuntament de Mollerussa té la voluntat de promoure i difondre el coneixement
històric, científic, artístic i humanístic local i comarcal amb l’objectiu de contribuir a reforçar
la identitat i estima dels ciutadans envers el lloc on viuen.
6. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” ha convidat l’Ajuntament de
Mollerussa i l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell a participar en l’edició, redacció i publicació
de la revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.
7. Que les tres parts exposen la necessitat de col·laborar i coordinar esforços per a l’elaboració
de la publicació Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.
que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist els informes d’Intervenció en data 12 de desembre i de Secretaria General en data 16 de
desembre de de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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FONAMENTS JURÍDICS
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com
privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de Govern
Local l'adopció dels següents
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA MASCANÇÀ.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en el pressupost dels exercicis 2020 i 2021 per a l'execució
del present conveni, d'acord amb el següent detall:
Exercici
2020
2021

Aplicació pressupostària
14.4314.2269907

Previsió despesa anual
2.000,00 €
2.000,00€
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Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a de
la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de Transparència de
l'Ajuntament).
Setè. Notificar el present acord al Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”, al Director de
l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.
“ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ DE LA REVISTA MASCANÇÀ
A la ciutat de Mollerussa, el dia 9 de juliol de 2019.
REUNITS:

Antoni Garcia Jiménez
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L’Il·lm. Sr. Marc Solsona Aixalà, amb DNI *****, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de
Mollerussa,
El senyor *****, amb DNI *****, en qualitat de president del Centre de Recerques del Pla
d’Urgell “Mascançà”, i
El Senyor *****, amb DNI *****, en qualitat de director de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell,
MANIFESTEN:
1. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” és una entitat sense ànim de lucre
que agrupa persones vinculades al món de la ciència (recercadors, difusors i interessats)
del Pla d’Urgell.
2. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” ha tingut la iniciativa de produir la
revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.
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3. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” creu necessària i convenient la
participació d’altres entitats i institucions per impulsar i consolidar aquesta iniciativa, entre
les quals l’Ajuntament de Mollerussa i l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.
4. Que l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya
creat el 2009 té com a un dels seus objectius estratègics el foment i la difusió de la història
i la cultura de la comarca.
5. Que l’Ajuntament de Mollerussa té la voluntat de promoure i difondre el coneixement
històric, científic, artístic i humanístic local i comarcal amb l’objectiu de contribuir a reforçar
la identitat i estima dels ciutadans envers el lloc on viuen.

04/03/2020 ALCALDE
Marc Solsona Aixala

II.

Les tres parts signants participaran econòmicament en els costos resultants dels
números onzè i dotzè de Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell, dels quals se’n
farà un tiratge de 400 exemplars. El Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”
col·laborarà els anys 2020 i 2021 en l’edició dels números onzè i dotzè de la revista
“Mascançà”. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell amb l’aportació d’una tercera part del
cost de l’edició de cada número de la revista. L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, els anys
2020 i 2021 en l’edició dels números onzè i dotzè de la revista Mascançà. Revista
d’Estudis del Pla d’Urgell amb l’aportació d’una tercera part del cost de l’edició de cada
número de la revista. L’Ajuntament de Mollerussa col·laborarà els anys 2020 i 2021 en
l’edició dels números onzè i dotzè de la revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla
d’Urgell amb l’aportació d’una tercera part del cost econòmic de l’edició de cada
número, fins a un màxim de 2.000 euros. En cas que aquesta tercera part representés
un cost superior als 2.000 euros, caldria l’aprovació d’una annex per part de les parts
signants.

III.

El present conveni es considerarà prorrogat automàticament per períodes d’un any amb
un màxim de 2 anualitats (2022 i 2023, que es correspondran amb els números tretzè
i catorzè de la revista), si cap de les tres parts no procedeix a renunciar-hi.

IV.

La direcció de la publicació serà compartida entre els coeditors, Per part del Centre
d’Estudis del Pla d’Urgell “Mascançà”, serà la persona que l’entitat designi. Per part de
l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell, serà la que ocupi la direcció del centre. Per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, serà la persona que l’entitat designi.

Antoni Garcia Jiménez
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I, posades d’acord les parts en aquest sentit, subscriuen el present protocol de col·laboració i
funcionament de la revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.
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6. Que el Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà” ha convidat l’Ajuntament de
Mollerussa i l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell a participar en l’edició, redacció i publicació
de la revista Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.

ACORDS:
I.
El Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”, l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i
l’Ajuntament de Mollerussa es comprometen a coeditar la revista Mascançà. Revistat
d’Estudis del Pla d’Urgell amb l’objectiu de divulgar els treballs i les aportacions dels
diversos àmbits de les ciències, les arts, les ciències socials i les humanitats referits a
la comarca del Pla d’Urgell.
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V.

La presa de decisions sobre la línia editorial i el funcionament de la revista es farà en
el consell de redacció de la revista, preferentment per consens. Si cal arribar a la
votació, aquesta es farà mitjançant la presa democràtica de decisions (una persona,
un vot); s’exclou la possibilitat de delegar vots i que cap de les parts disposi de quotes
de vot en funció de la participació.

VI.

L’Ajuntament de Mollerussa rebrà 50 exemplars per difondre-la entre els organismes
que cregui necessari.

VII.

L’Arxiu comarcal del Pla d’Urgell rebrà 60 exemplars de la publicació per difondre-la
entre els organismes que cregui necessari.

VIII.

La resta dels exemplars editats quedaran en dipòsit del Centre de Recerques del Pla
d’Urgell “Mascançà”, que es responsabilitzarà de la seva gestió.

IX.

Publicitat específica de les actuacions. A totes les publicacions ha de constar, en la
pàgina de crèdits i si escau a la contracoberta, els logos que identifiquen el Centre de
Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”, l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament
de Mollerussa.

X.

Els coeditors de la revista seran convidats a participar en totes i cadascuna de les
presentacions públiques que es programin per tal de donar a conèixer i difondre els
números onzè i dotzè (i tretzè i catorzè, en cas de pròrroga del conveni) de la revista
Mascançà. Revista d’Estudis del Pla d’Urgell.

XI.

Les primeres presentacions públiques dels números onzè i dotzè (i tretzè i catorzè, en
cas de pròrroga del conveni) tindran lloc a Mollerussa, a l’espai designat per
l’Ajuntament.

XII.

Les tres parts podran rescindir, ja sigui per mutu acord o de manera unilateral, el
present conveni. En el supòsit que es produeixi aquesta rescissió, la capçalera de la
revista quedarà en mans del Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”, atès que
és l’entitat qui ha tingut la iniciativa de produir-la.

Alcalde de Mollerussa
President Mascançà
Director Arxiu Comarcal”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antoni Garcia Jiménez
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I en prova de conformitat, les parts signen per triplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data al principi indicats.
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