AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Manel Civís Llovera, Secretari de l’Ajuntament de Mollerussa, CERTIFICO que durant l’any
2020 s’han aprovat els següents Convenis:
Junta de Govern del 30 de gener de 2020
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 20192020.
Antecedents:

En virtut del que s’ha exposat, i atès que es donen les circumstàncies previstes en la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i l’informe preceptiu de la
Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta de l’Alcaldia i de la Regidoria
d’Ensenyament, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de la TERCERA ADDENDA al conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Mollerussa per al Pla educatiu d’entorn del curs 2019-2020, conforme el text que
s’insereix en Annex.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

En data 12 d’abril de 2018 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni amb l’objecte d’establir els termes de la
col·laboració entre ambdues administracions per contribuir, a través del Pla educatiu d'entorn,
al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les
dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es pretén afavorir la
convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni
una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.

Segon. Notificar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització del conveni aprovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03/03/2021 SECRETARI

ANNEX
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 20192020
REUNITS:

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor JJFM, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament
d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7969, de
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27.9.2019), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de
20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament
d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.

Marc Solsona Aixala

EXPOSEN:
1. Que amb data 12 d'abril de 2018 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn
(PEE)
2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollerussa van subscriure diverses addendes amb data 19 de setembre de 2018, 13 de
setembre de 2018 al conveni de col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.
3. Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses
que cal atendre.
4. Que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient
formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al
curs acadèmic 2019-2020.
SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 6.400
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació
de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2019: 35% de la quantitat total:
2.240 euros
2020: 65% de la quantitat total:
4.160 euros
La quantitat corresponent a l’any 2019 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2017, prorrogat per al 2019. La quantitat corresponent al 2020 es farà efectiva a
càrrec de la posició pressupostària equivalent de l'any 2020.
L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació mínima de 1.920 euros, corresponent al 30%
de la dotació del Departament d’Educació.
TERCERA.- El Departament d’Educació farà efectiu a l’Ajuntament de Mollerussa l’import total
de 6.400 euros distribuït de la manera següent:
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la
signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà un
cop es liquidi correctament l’import total, mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament de

Manel Civís Llovera
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03/03/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2
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PER L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
L'Il·lustríssim Senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, elegit en la sessió del Ple de
la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article
53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni.
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Mollerussa de la documentació següent:
1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el
vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al
pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de
despeses efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim de
1920 euros, amb indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet
la despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En cas
que el pagament de les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al
seu pagament.
2. Full resum de les despeses realitzades.
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula catorzena del conveni de col·laboració.
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2020.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a
terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons,
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la
clàusula segona.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2020.
CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre.
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.
EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA”

L'ALCALDE DE MOLLERUSSA

03/03/2021 SECRETARI

Junta de Govern del 13 de febrer de 2020
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, RELATIU AL
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2020
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa subscriure l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració en
relació amb la Borsa de mediació per al lloguer social, situada al municipi de Mollerussa, per a
l’any 2020.
Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social

3

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

980055cfb0b743cba0dea84b4cb2122d001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal
de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc
del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.

Marc Solsona Aixala
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En el pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener, i
pot ser prorrogat, 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.”
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que
no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts
posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el
seu funcionament durant l’any 2020,
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.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té interès en mantenir i continuar la tasca de l’esmentada
Borsa per a l’any 2020, 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.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció Social, Comunitària,
Ciutadania i Infància, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.-Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, el
qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat
de la gestió d’aquests serveis en el territori.

03/03/2021 SECRETARI

Segon.-Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2020,
les següents:
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1),
serà de 450 €.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200 €
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 10.200,00 €.
2.4.L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart,3)del conveni serà de 21.700,00€

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Tercer.-La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha
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de ser signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels
serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data
31 de desembre de 2020.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a
favor de l’Ajuntament de Mollerussa
Quart.-La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
--------------------ANNEX

03/03/2021 ALCALDE

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, RELATIU AL
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2020
REUNITS
D’una banda, la senyora G.F., J., 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

Signatura 2 de 2
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L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer
social d’habitatges d’aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa
de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis
en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de
27 de maig.
En el pacte onzè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, 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.”
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al
Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat
de mantenir el seu funcionament durant l’any 2020,

Per tot això,

Manel Civís Llovera
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ACORDEN
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1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social
d’habitatges en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al
2020, les següents:
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart
1), serà de 450 €.
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el
pacte quart 1), serà de 200 €
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 10.200,00 €.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3)del conveni serà de
21.700,00 €
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha de ser
signada preferentment amb mitjans electrònics per l’interventor, o excepcionalment, pel
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels
serveis. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb
data 31 de desembre de 2020.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER
A L’ANY 2020

Aquesta addenda es fonamenta en les disposicions següents:
MANIFESTEN
L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts
per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat
per Decret 75/2014, de 27 de maig.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa subscriure l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració en
relació amb la Borsa de mediació per al lloguer social, situada al municipi de Mollerussa, per a
l’any 2020.
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El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“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.”
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que
no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts
posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat
de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,
Per tot això, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Acció Social i
Comunitària, Ciutadania i Infància.

Marc Solsona Aixala
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ACORDA
Primer.-Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon.-Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les
següents:
2.1.
2.2.

L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni,
serà de 16.160 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) el conveni serà de 20.469 €.

Tercer.-La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de
l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims
prestats pel personal adscrit a l’oficina.

Quart.-La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
--------------------ANNEX
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU A LA
BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER
A L’ANY 2020

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a
favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

REUNITS
D’una banda, la senyora G.F., J., 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 necessària per a formalitzar
aquest conveni, i a aquest efecte,

Marc Solsona Aixala
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MANIFESTEN


L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu a la borsa de mediació situada en aquest
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les
parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses
tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.



El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“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.”



Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins
que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues
parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la
finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,
Per tot això,
ACORDEN

03/03/2021 SECRETARI

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollerussa, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la
finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a
l’habitatge.
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2020, les següents:
2.1.
2.2.

L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)del conveni,
serà de
16.160 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 20.469€.

Manel Civís Llovera
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3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i ha de ser signada per l’interventor,
o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import
atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats
pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Mollerussa.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2020.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data
indicats.
Junta de Govern del 20 de febrer de 2020

Marc Solsona Aixala

Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
Universitat de Lleida d’un Conveni l’objecte del qual és un projecte formatiu de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la universitat amb entitats col·laboradores. Aquesta
modalitat de convenis es regulen 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 en el Projecte Formatiu de Pràctiques
Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de Lleida i el treball en pràctiques es
realitzarà sota la dependència directa del personal professional adscrit a Secretaria.
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. Donar-se per assabentada i confondre amb la formalització del conveni de treball en
pràctiques següent:


Modalitat: Conveni amb la Universitat de Lleida, per a la formació de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Lleida en entitats
col·laboradores.



Alumne:
Cognoms i Nom: C.P., M. (*********)



Durada:
Inici:
Finalització:



Tutor: Antoni Garcia Jiménez

25.02.2020
04.05.2020

Manel Civís Llovera
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA (PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES)
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Segon. Conforme amb la normativa establerta per ENS/241/2015, de 27 de juliol, es declara
que la realització de les pràctiques no comporta cap relació laboral ni implica prestació de
serveis per parts dels alumnes.
Tercer. Notificar la present resolució a la Universitat de Lleida i facultar al Sr. Alcalde o, en el
seu cas, Coordinador/responsable de l’àrea, per al desplegament del conveni de formació
pràctica en centre de treball relatiu a l’alumne proposat.
Junta de Govern del 27 de febrer de 2020
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SERVEI DE
SUPORT AL DOL DE PONENT

Marc Solsona Aixala

I.

En qüestió de 20 anys la població de Mollerussa ha experimentat un creixement
demogràfic important. En concret, l’any 1998 hi havia una població de 9.447 habitants i
a dia d’avui les últimes dades registrades apunten els 14.740 habitants.

II.

D’aquest total d’habitants, 2055 persones són persones grans (és a dir, estan per
damunt dels 65 anys), i si a aquesta realitat li sumem l’augment de l’esperança de vida,
que a dia d’avui té una mitja de 83,5 (80,7 els homes i 86,2 les dones), podem
constatar el fet que a dia d’avui el procés d’envelliment ha canviat en totes les seves
estructures i patrons de comportament.

III.

Durant l’etapa de la vellesa s’acostuma a viure bastantes pèrdues, en molts casos no
només estan associades a una mort, sinó també a totes les pèrdues vitals que són
especialment acumulatives a partir dels 65 anys (salut, feina, autonomia, la llar, forma
de vida, etc.).

IV.

A la població de Mollerussa, a través d’un estudi fet pel programa “No et Quedis a Casa”
durant el 2018, s’observa que hi ha un % elevat de persones que estan passant per un
procés de dol, en molts casos crònic i no resolt. Per a que ens podem fer una idea, el
perfil més comú d’envelliment que es troba a la població de Mollerussa a dia d'avui és
ser dona, d’entre els 75 i 84 anys, viuda, que viu sola i que els seus fills viuen lluny.

V.

En molts casos, aquestes persones no saben com fer front al sentiment de buit i de
soledat que senten quan es queden vidus/viudes, o es troben en una altre situació de
dol per la pèrdua d’un ésser estimat. Això repercuteix directament al seu estat d’ànim,
fins al punt en que deixa de fer aquelles activitats que la vinculen a la comunitat i
potencien la seva xarxa social.

VI.

Davant d’aquesta realitat, com a societat tenim el deure de crear noves polítiques que
promoguin sinergies intercomunitàries i que facilitin la vida a les persones.

VII.

És per això, que a través d’unes tertúlies anomenades “Digues la Teva” que organitza el
programa “No et Quedis a Casa” i les entrevistes realitzades als ciutadans de Mollerussa
i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones es valora incloure a la
ciutat un servei d’acompanyament al dol.

Manel Civís Llovera
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Aquest conveni té per objecte oferir a totes les persones de més de 65 anys de Mollerussa un
servei d’acompanyament especialitzat en el dol i la pèrdua, realitzar conferències, xerrades i
exposicions oberts a tota la comunitat que ofereixin eines i recursos per la gestió d’un dol,
informar i psicoeducar a la població per a la realització d’un sol saludable, previndré la
vulnerabilitat de les persones grans, millorar la qualitat de vida dels ciutadans en risc
d’aïllament social i finalment, millorar la salut mental positiva i el benestar de la població.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe de Secretaria General en data 19 de febrer i la Retenció de Crèdit en data 20 de
febrer de 2020.

03/03/2021 ALCALDE

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

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT.
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 de l’exercici 2020 per a l'execució del
present conveni, d'acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
04.2310.2279907

Previsió despesa anual
1.210,00 €

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).

Manel Civís Llovera
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2020
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Setè. Notificar el present acord al Servei de Suport al Dol de Ponent, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
A la ciutat de Mollerussa, el dia ____ de febrer de 2020
REUNITS
D’una part ************* amb DNI ********* en nom i representació del SERVEI DE
SUPORT AL DOL DE PONENT, amb domicili C/ SANT JOAN Nª28, ENTRESOL SEGONA 25300,
TÀRREGA (Urgell). 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, facultat expressament per a
aquest acte per acord de la Junta de Govern.

Marc Solsona Aixala

EXPOSEN
I.- Que el “No et Quedis a Casa” és un programa impulsat per l’Ajuntament de Mollerussa que
neix amb l’objectiu de prevenir les situacions de vulnerabilitat oferint a les persones grans
suport, assessorament i acompanyament durant la etapa de la vellesa. És un acompanyament
a la carta que passa per conèixer a la persona en tots els àmbits de la seva vida i vehicular-la
en funció de la seva necessitat als serveis ja existents de la població. L’Amic de la Gent Gran,
és la figura de referència del programa qui atén a les persones i paral·lelament impulsa el
treball i la coordinació amb les entitats del municipi amb el fi de poder treballar de forma
transversal i unitària.
II.- Que el Servei de suport al dol de Ponent és una entitat sense ànim de lucre amb els
Estatuts Generals aprovats i registrats com a entitat amb número de registre 3113-J/ que
ofereix serveis d’acompanyament en el dol i al final de vida amb professionals especialitzats en
la matèria, creada l'any 2002 a Tàrrega. Com a associació, està inscrita al registre del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 3113-J/3, al registre
municipal de Lleida amb el número 559 i al registre municipal de Tàrrega amb el número 121.
El Servei de suport al dol de Ponent forma part de FeSalut, Federació d'Entitats per a la Salut
de Lleida, de la Taula de Salut Mental Urgell-Segarra, del Grup d’Acció Social del Sempre
Acompanyats de Creu Roja i d'AGENTA, agrupació d'entitats de Tàrrega.
III.- Que els dos programes tenen en compte que la qualitat de vida de les persones està
determinada pel seu estat de salut emocional, entre altres, i busquen abordar les seves
necessitats d’una manera holística, posant especial èmfasis amb els processos de dol que
viuen les persones grans.
IV.- Que l’acompanyament al dol és important per a poder gestionar de la millor manera
possible els processos de pèrdues que viu l’ésser humà, oferint els recursos i les eines
necessàries per a la realització d’un dol saludable. D’aquesta manera, tant el programa “No et
Quedis a Casa” com el Servei de suport al dol de Ponent pretenen prevenir totes aquelles
situacions de vulnerabilitat emocional i aïllament social que es puguin donar.

Manel Civís Llovera
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Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se en aquest acte i,
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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V.- Que la informació i Psicoeducació a la població tenen un paper fonamental per a la
construcció d’una comunitat cuidadora i cuidada. És per això que els dos serveis aposten per a
l’oferta de xerrades, tallers i exposicions obertes a tota la població.
V.- Que per part del Servei de suport al Dol s’ha constatat que disposar d’un acompanyament
especialitzat al dol és bàsic per a l’estabilitat emocional de les persones i així, la preservació de
la seva connexió amb la vida i la comunitat.
VI.- Que des del “No et Quedis a Casa”, s’ha constatat també que poder disposar d’una figura
de suport i d’acompanyament és facilitar la vida de les persones, previndre situacions de
vulnerabilitat i millorar la seva qualitat de vida.

Marc Solsona Aixala

I amb aquest fi les parts compareixent, amb les respectives representacions ostentades i
reconeixent-se, mútuament, plena capacitat jurídica i d’obrar, convenen les següents
estipulacions.
ESTIPULACIONS
PRIMER.- Objecte
a) L’Ajuntament de Mollerussa i el Servei de suport al dol de Ponent formalitzen aquest
conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans
del municipi a través d’oferir a les persones grans un acompanyament al dol proper i
freqüent sempre que ho requereixin i d’oferir a tota la comunitat conferències, tallers i
exposicions relacionats amb el dol saludable per tal de donar les eines i els recursos
necessaris per a la bona gestió del dol.
b) En aquesta primera fase, s’oferirà el recurs de suport al dol per a les persones grans de
Mollerussa (Persones de més de 65 anys, pensionistes i/o pre-jubilades empadronades a la
ciutat de Mollerussa). L’accés al recurs es farà mitjançant derivació a través del programa
“No et quedis a casa”.
SEGON.- Utilització espai del CENTRE CULTURAL I BIBLIOTECA COMARCAL
a) Per a facilitar que el Servei de suport al dol de Ponent pugui desenvolupar les activitats
comunitàries consistents en la realització de conferències, l’Ajuntament de Mollerussa posa
a la seva disposició la biblioteca comarcal Jaume Vila situada al c/ Ferran Puig, 15 de
Mollerussa i que reuneix les condicions tècniques necessàries per a la realització de les
conferències.
b) Atès que al lloc on es realitzaran les conferències és una biblioteca comarcal, els termes
d’aquesta ús al “Servei de suport al dol de Ponent” no és en exclusiva i en qualsevol horari,
sinó només per als dies, les hores i en les condicions que queden establertes en el punt
número cinc d’aquest conveni , i que en cap cas no han d’afectar els altres usos i
compromisos del CENTRE CULTURAL ni DE LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA.
TERCER- Ús de la sala 5 de l’AMISTAT
a) Per a facilitar que el Servei de suport al dol de Ponent pugui desenvolupar les teràpies
individuals consistents en l’acompanyament psicològic a les situacions de dol i la pèrdua,
l’Ajuntament posa a la seva disposició la SALA NÚMERO 5 DEL TEATRE L’AMISTAT, situat a
la plaça 1 d’octubre de Mollerussa, que reuneix les condicions tècniques necessàries per a
la realització de les teràpies.

Manel Civís Llovera
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VII.- És per això, que amb unes fites d’intervenció molt similars es proposa treballar de forma
conjunta per tal de ser més eficaços i efectius en els objectius que es volen aconseguir
exposats prèviament.
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QUART.- Condicions Tècniques
a) Serà l’Amiga de la Gent Gran, figura de referència del programa “No et Quedis a Casa”
impulsat per l’Ajuntament de Mollerussa qui en aquesta primera etapa s’encarregarà de
presentar el nou servei a les entitats que treballen amb gent gran a Mollerussa.
b) El servei específic del dol està destinat en un inici a les persones grans empadronades a
ciutat de Mollerussa.
c) Paral·lelament a l’atenció a les persones grans si hi ha alguna demanda per part d’altres
departaments de l’Ajuntament s’atendrà la demanda.
d) En cas que existís una situació traumàtica a la població de Mollerussa s’oferiria als
ciutadans implicats l’atenció.
e) Les persones que requereixin d’atenció i acompanyament es posaran en contacte amb
l’Amiga de la Gent Gran, qui s’encarregarà de fer la vehiculació i enllaç amb el/la
professional del Servei de suport al Dol encarregat de realitzar les teràpies individuals i
grupals.
f) Prèviament a qualsevol teràpia, l’Amiga de la Gent Gran realitzarà una petita trobada de
presentació entre la persona gran i el professional de referència del servei de suport al dol
de Ponent. És a través de la trobada i de la firma del document de protecció de dades per
part de la persona interessada que es podrà iniciar el servei.
g) Un cop s’iniciï l’acompanyament el Servei de suport al dol es comprometran a realitzar un
seguiment continuat amb la persona.
h) L’Amiga de la gent gran rebrà el feedback de l’evolució de cada usuari/usuària per part del
professional encarregat de realitzar les teràpies i els seguiments.
i) Sempre i quan les entitats del territori vulguin realitzar una derivació al servei
d’acompanyament al dol, hauran de derivar a la persona interessada a l’Amiga de la Gent
Gran en una primera fase i de forma posterior l’Amiga de la Gent Gran farà d’enllaç amb el
Servei de suport al Dol de Ponent.
CINQUÈ.- Desplegament Serveis
a) Les teràpies individuals es realitzaran a la Sala 5 del teatre l’AMISTAT de Mollerussa el
segon dijous de cada mes de 10.00h a 14.00h.Aqeuta reserva ja està pactada per part de
l’àrea referent de la instal·lació. La persona que atendrà aquest recurs només hi serà les
hores que hi hagi programades. No es podran rebre visites sense cita prèvia per tal de no
interrompre el decurs de cap visita.
b) El Servei de suport al dol de Ponent ofereix la possibilitat de poder doblar els seus serveis
al mes en funció de les necessitats que hi hagi sense que impliqui cap cost afegit per a
l’Ajuntament de Mollerussa.
c) Les conferències es realitzaran els següents dies a les següents hores en les instal·lació de
la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de la nostra ciutat on prèviament ja s’han fet les
reserves amb els referents de dita instal·lació:
- El Camí del dol: 12 març de 2020 a les 19.00h de la tarda
- Escriptura i lectures terapèutiques: 30 abril de 2020 a les 19.00h de la tarda
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b) Atès que al lloc on es realitzaran les conferències és un TEATRE i que “l’AJUNTAMENT”
l’utilitza per a realitzar-hi diferents activitats culturals, els termes d’aquesta cessió d’ús al
“Servei de suport al dol de Ponent” no és en exclusiva i en qualsevol horari, sinó només per
als dies, les hores i en les condicions que queden establertes en el punt número cinc
d’aquest conveni , i que en cap cas no han d’afectar els altres usos i compromisos de
l’AMISTAT.
c) En el cas excepcional que la sala 5 del teatre l’Amistat no estigui disponible, l’Ajuntament
oferirà al Servei de suport al dol de Ponent una de les sales del Casal Municipal per a la
Gent Gran, situat al c/ Joan Burniol número 5.
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- Com tinc cura de mi en el procés del dol: 11 juny de 2020 a les 19.00h de la tarda
- Les emocions en el procés d’adaptació: 24 setembre de 2020 a les 19.00h de la tarda
- Death Café amb gent gran: 9 juliol de 2020 a les 19.00h de la tarda
- Exposició fotogràfica Buits Plens: 1era 15ena octubre de 2020
- Xerrada + taller cadira buida. 3 desembre 2020 a les 19.00h de la tarda
SISÈ.- Divulgació i Promoció
a) El Servei de suport al dol de Ponent es compromet a difondre la realització de les activitats
comunitàries a tota la població, a través de fulletons i cartells informatius.
b) L’Amiga de la Gent Gran, serà l’encarregada d’acompanyar i assessorar el Servei de suport
al Dol en aquesta tasca i de buscar complicitats amb els serveis que treballen amb gent
gran del territori.
SETÈ.- Condicions Econòmiques
a) L’Ajuntament de Mollerussa es fa responsable de les despeses dels serveis professionals
que ofereix el Servei de suport al dol de Ponent:
- Teràpies individuals
- Teràpies grupals
- Cessió i despeses de l’espai
- Material de difusió de les xerrades
b) El Servei de suport al dol de Ponent presentarà una factura amb un import de 1000 iva
exclòs, als 12 mesos de l’aprovació i signatura ( aquest protocol té una vigència de 12
mesos).
c) La factura s’aplicarà a la partida pressupostària de la Regidora d’Acció Social i Comunitària
Ciutadania i Infància , on ja hi ha reserva de pressupost per aquest conveni any 2020Partida 0423102279907-“Noet quedis a Casa”
d) Cap persona usuària d’aquest recurs haurà d’abonar cap quantitat a l’entitat per rebre
l’atenció d’acompanyament al dol a l’espai de Mollerussa. Les persones usuàries de
Mollerussa sí que podran lliurement decidir si volen o no fer-se sòcies de l’entitat. També
seran lliures de rebre algun servei complementari (atenció psicològica, assistència a grups,
taller d’artteràpia) realitzats a les seus de Tàrrega o Lleida. En aquest cas, és possible que
la persona sí que hagi d’abonar el preu del servei.
VUITÈ.- Condicions Legals
a) Serà a través d’un consentiment informat de protecció de dades validat per els serveis
jurídics de l’Ajuntament de Mollerussa on les persones autoritzaran que l’Amiga de la Gent
Gran pugui donar les dades als professionals del Servei de suport al dol de Ponent.
NOVÈ.- Vigència
a) El present conveni es podrà renovar anualment, a conveniència d’ambdues parts.
Igualment, podrà ampliar els seus objectius i finalitats i, si es dona el cas o les necessitats
ho fan aconsellable, es podrà implementar amb altres àmbits de col·laboració sempre i
quan siguin adients a l’objecte fonamental.
b) Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i la durada serà anual, en
els termes indicats en les clàusules anteriors.
Els signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període
màxim de fins a 4 anys, i que al tenir aquest conveni compromisos econòmics les
pròrrogues així s’expressaran. Tanmateix, aquests compromisos econòmics estaran sempre
vinculats a l’existència de partida pressupostària anual al respecte.
c) La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest
Conveni facultarà a l'altra a exigir-ne el compliment efectiu, i en cas que aquest no es
produeixi, a la seva resolució.
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DESÈ- Jurisdicció Competent
a) Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment i interpretació
d'aquest Conveni restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT”

Junta de Govern del 5 de març de 2020
RESOLUCIÓ CONVENI DE SOLAR PER A LA UTILITZACIÓ TEMPORAL PER A DESTINARLO A APARCAMENT PÚBLIC DE VEHICLES. EXPEDIENT 1592-5-2020

03/03/2021 ALCALDE

L’Ajuntament de Mollerussa promou, amb diferents propietaris de solars, la concertació de
contractes d’arrendament per tal que aquests espais siguin susceptibles d’ésser utilitzats
temporalment pel municipi amb finalitat d’aparcament públic de vehicles.
Els contractes d’arrendament s’estipulen amb una durada inicial entre la data de formalització
del contracte i el dia 31 de desembre de l’any en curs, prorrogable per terminis anuals.
Atès que en data registre d’entrada 21 de febrer de 2020, el senyor R.T., J., en representació
de SWEET HOME 2002, SL, empresa propietària del solar ubicat al C/ Comerç, 8, amb
referència cadastral 5011401CG2151S0001HM, sol·licita la resolució del conveni signat en data
10 de desembre de 2012.
Atès que els convenis es podran resoldre unilateralment per qualsevulla de les parts.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

En base a tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la resolució del conveni signat amb data 10 de desembre de 2012 amb
Sweet Home 2002, SL per la utilització temporal del solar ubicat al C/ Comerç, 8, amb
referència cadastral 5011401CG2151S0001HM.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer.- Notificar aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA DE 2.000,00€ AL CDA (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS)
DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES DE MOLLERUSSA AFECTADES PEL COVID-19
FETS
I.

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

D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els
municipis i els altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en
matèria de serveis socials, d’acord amb el previst en la mateixa i, si escau, la legislació
sobre organització territorial i règim local.

III.

D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat
primària de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics,
indicant en el seu apartat 3 que l’àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els
municipis de menys de vint mil habitants, cas en el qual la gestió correspon a la
comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

IV.

D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de
Catalunya, corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments; les que li atribueixin les lleis del
Parlament o les que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les comunitats de municipis i les
organitzacions associatives d’ens locals.

V.

Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives, crea les prestació del servei de distribució d’aliments a la seva
disposició addicional cinquena, en la qual defineix el servei de distribució d’aliments
com un servei bàsic, de caràcter temporal, per a atendre les necessitats d’alimentació
de persones i famílies en situació d’urgència social i que necessiten ajuda per llur
subsistència.

VI.

Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels
ens locals o les entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al
Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus de servei.

VII.

Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials
bàsics.
Que d’acord amb
l’article 41.5 de la llei de serveis socials,
l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de
habitants han d’establir convenis quadriennals a fi de garantir en
corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials
serveis i dels seus professionals.

es preveu que
més de vint mil
l’àmbit territorial
i l’estabilitat dels

IX.

Que el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell han signat en data 31 d’agost de 2016 el contracte programa 2016-2019 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball, Afers
socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i que ha estat ratificat
en Addenda de prorroga per a l’any 2020.

X.

Que en desembre del 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament
de Mollerussa i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell relatiu al centre de distribució
d’aliments on es detallaven entre d’altres punt l’objecte de la relació i els valors del
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centre de distribució dels aliments entre d’altes punts i on es detallaven diferents
articulats que sustentaven la seva gestió i actuació com a servei.

Marc Solsona Aixala

I.

Que fruit de la situació provocada per la pandèmia del virus denominat COVID-19 es va
determinar l’estat d’alarma el 14 de març de 2020 a l’estat espanyol per part del
Govern, i la implantació progressiva de inèdites mesures de confinament a tot el
territori de la població , dirigides a garantir la reducció el risc de contagis que portava
a terme la disminució dels contactes interpersonals i la reducció dels desplaçaments
entre d’altes actuacions en diversos àmbits.

II.

Totes aquests mesures de mitigació de l’epidèmia han tingut un impacte social molt
elevat , especialment en la població inicialment considerada ja vulnerable abans de
començar aquesta crisis, així com a d’altes sectors poblacionals que s’han vist abocats
també a una situació de vulnerabilitat que per impossibilitat de poder obtenir recursos
bàsics suficients per garantir la seva supervivència, es troben en situació d’urgència
social sobrevinguda.

III.

Per a poder mitigar aquest impacte provocat per la situació vinculada al COVID-19 a
les persones i famílies de la ciutat de Mollerussa, detectades per part de serveis socials
de base del Consell Comarcal en l’exercici de la seva competència professional ,o que
s’adrecin als serveis socials per demanar suport per la situació provocada pel COVID19, ja que no poden cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o productes de
primera necessitat:

IV.

El nostre consistori a través d’aquest conveni específic, vol fer una aportació de
2.000,00€ al CDA (Centre de Distribució d’Aliments) gestionat i coordinat pels
serveis socials de base del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell, tal i com s’especifica en
l’inici d’aquest conveni per a la compra de productes d’alimentació i d’altres productes
de primera necessitat (si s’escau) que els mateixos serveis socials de base valorin que
són necessaris per poder donar cobertura a les noves demandes de les persones i/o
famílies de Mollerussa que s’han vist abocades a accedir a aquests recurs bàsic per
poder garantir la seva supervivència fruit de la pandèmia provocada pel virus COVID19.

Aquest conveni té per objecte realitzar una aportació econòmica específica per de l’Ajuntament
de Mollerussa de 2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i concretament que sigui
destinada al denominat CDA (Centre de Distribució d’Aliments) per a la compra d’aliments i de
productes de primera necessitat (si s’escau) per a persones i/o famílies de la ciutat de
Mollerussa amb necessitats d’alimentació que ajudin a pal·liar dites situacions d’urgència social
provocades pel COVID-19.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe de Secretaria General en data 21 d’abril de 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
3. 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
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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.
4. 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 ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA DE 2.000,00€ AL CDA (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS) DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES DE MOLLERUSSA AFECTADES PEL
COVID-19

Marc Solsona Aixala
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Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l'Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell d'acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
04.2316.4650001

Previsió despesa anual
2.000,00 €

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).
Setè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.

03/03/2021 SECRETARI

“ANNEX
CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL RELATIU A L’APORTACIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA DE 2.000,00€ AL CDA (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS)
DESTINATS A L’ATENCIÓ A PERSONES DE MOLLERUSSA AFECTADES PEL COVID-19
Mollerussa, abril de 2020
REUNITS
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D’una part, l’Il·lm. Rafel Panadés Farré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen
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els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament del municipi, en nom i representació de la
corporació local, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,

Marc Solsona Aixala
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ANTECEDENTS /EXPOSEM:
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els serveis
socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen un caràcter
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin
presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i
la relació dels destinataris dels serveis.
D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els municipis i els
altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis
socials, d’acord amb el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre organització
territorial i règim local.
D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de
l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat
3 que l’àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil
habitants, cas en el qual la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat
especialment amb aquesta finalitat.
D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de Catalunya,
corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació, assessorament i
coordinació dels ajuntaments; les que li atribueixin les lleis del Parlament o les que li deleguin
o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els
municipis, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals.
Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea
les prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per
a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que
necessiten ajuda per llur subsistència.
Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens
locals o les entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al Registre
corresponent per a la prestació d’aquest tipus de servei.
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Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.
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Que d’acord amb l’article 41.5 de la llei de serveis socials, es preveu que l’Administració de la
Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil habitants han d’establir convenis
quadriennals a fi de garantir en l’àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la
prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels seus professionals.
Que el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell
han signat en data 31 d’agost de 2016 el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de treball, Afers socials i Famílies i el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat i que ha estat ratificat en Addenda de prorroga per a l’any
2020.
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Que en desembre del 2018 es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de
Mollerussa i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell relatiu al centre de distribució d’aliments on es
detallaven entre d’altres punt l’objecte de la relació i els valors del centre de distribució dels
aliments entre d’altes punts i on es detallaven diferents articulats que sustentaven la seva
gestió i actuació com a servei.
EXPOSICIÓ SITUACIO ACTUAL:
Que fruit de la situació provocada per la pandèmia del virus denominat COVID-19 es va
determinar l’estat d’alarma el 14 de març de 2020 a l’estat espanyol per part del Govern, i la
implantació progressiva de inèdites mesures de confinament a tot el territori de la població ,
dirigides a garantir la reducció el risc de contagis que portava a terme la disminució dels
contactes interpersonals i la reducció dels desplaçaments entre d’altes actuacions en diversos
àmbits.
Totes aquests mesures de mitigació de l’epidèmia han tingut un impacte social molt elevat ,
especialment en la població inicialment considerada ja vulnerable abans de començar aquesta
crisis, així com a d’altes sectors poblacionals que s’han vist abocats també a una situació de
vulnerabilitat que per impossibilitat de poder obtenir recursos bàsics suficients per garantir la
seva supervivència, es troben en situació d’urgència social sobrevinguda.
Per a poder mitigar aquest impacte provocat per la situació vinculada al COVID-19 a les
persones i famílies de la ciutat de Mollerussa, detectades per part de serveis socials de base
del Consell Comarcal en l’exercici de la seva competència professional ,o que s’adrecin als
serveis socials per demanar suport per la situació provocada pel COVID-19, ja que no poden
cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o productes de primera necessitat:
El nostre consistori a través d’aquest conveni específic, vol fer una aportació de 2.000,00€
al CDA ( centre de distribució d’aliments ) gestionat i coordinat pels serveis socials de
base del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell, tal i com s’especifica en l’inici d’aquest conveni per
a la compra de productes d’alimentació i d’altres productes de primera necessitat (si s’escau)
que els mateixos serveis socials de base valorin que són necessaris per poder donar cobertura
a les noves demandes de les persones i/o famílies de Mollerussa que s’han vist abocades a
accedir a aquests recurs bàsic per poder garantir la seva supervivència fruit de la pandèmia
provocada pel virus COVID-19.
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Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és realitzar una aportació econòmica específica per part de
’Ajuntament de Mollerussa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04 2316 4650001 de
2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’ Urgell i concretament que sigui destinada al
denominat CDA (Centre de Distribució d’Aliments) per a la compra d’aliments i de productes de
primera necessitat (si s’escau) per a persones i /o famílies de la ciutat de Mollerussa amb
necessitats d’alimentació que ajudin a pal·liar dites situacions d’urgència social provocades pel
COVID-19.

Marc Solsona Aixala

a) Consens de criteris de valoració i derivació: Els professionals dels SSB són els
responsables de la derivació de les persones beneficiàries al CDA, les quals actuen sota
uns mateixos criteris de valoració. Tanmateix ,i donada la situació excepcional, en
aquells casos en que es detectin la falta de cobertura de necessitats bàsiques
d’alimentació o productes de primera necessitat i que es consideri com a situació
d’urgència per part dels Serveis Socials de base ; es pot procedir a la prestació del
recurs tramitant-se i executant-se seguin processos abreviats i basats en la prescripció
facultativa del professional de referencia del SSB, tal i com s’indica en el “document
tècnic de recomanacions adreçat al personal polític i tècnic dels serveis socials de base
de l’atenció primària davant la crisis del COVID-19”; elaborat des de la “Secretaria de
Estado de Derechos Sociales” (versió 1 del 06/04/2020).
b) Adquisició dels productes alimentaris i de primera necessitat : Els serveis socials de
base són els responsables de valorar quins son els productes d’alimentació i de primera
necessitat que s’adquiriran amb l’aportació econòmica de 2.000,00€ que transferirà
l’Ajuntament de Mollerussa al Consell Comarcal per a desenvolupar l’objecte d’aquest
conveni . Tanmateix, també són els serveis socials de base els que faran la compra i
pagament als proveïdors dels productes d’alimentació que considerin necessaris, i seran
els encarregats de gestionar el trasllat del material comprat al mateix CDA per a la seva
repartició.
c) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments: El format facilitarà que
les persones puguin escollir, normalitzant així el sistema de lliurament d’aliments. Es
garanteixen aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.
d) Coresponsabilitat dels beneficiaris: Foment d’adquisició d’hàbits saludables, estalvi
familiar, consum responsable i l’apoderament de les persones. Autonomia en la
confecció de la cistella (segons la disponibilitat de productes i segons la normativa de
funcionament del servei).
Tercer. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
Es crea una comissió específica de seguiment i avaluació per al seguiment d’aquesta actuació i
així donar compliment als objectius i tasques previstos a aquest conveni.
Aquesta comissió estarà formada per:
 La consellera comarcal encarregada del servei
 La Regidora d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania Infància de l’Ajuntament de
Mollerussa

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Segon. CRITERIS
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Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Pla d’ Urgell.
Coordinadora de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància de l’
Ajuntament de Mollerussa

Les seves funcions seran:
 Tractar les diferents situacions que afectin al servei ( si s’escau).
 Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts.
 Valorar la gestió del servei.
Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
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Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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L’Ajuntament de Mollerussa farà una aportació econòmica amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 04 2316 4650001 de 2.000,00€ al Consell Comarcal del Pla d’ Urgell
per a la compra d’aliments per al CDA en el marc de l’objecte d’aquest conveni. Una
vegada estigui aprovat i signat aquest conveni en el termini màxim de 10 dies es
procedirà al pagament.
Participar en la comissió de seguiment específica creada en el marc d’aquest conveni.

Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Al ser un conveni específic i extraordinari tindrà la vigència d’un any.
Setè. RESOLUCIÓ
Són causes de resolució d’aquest conveni:
La finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus pactes.

Manel Civís Llovera
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El Consell comarcal facilitarà a l’Ajuntament de Mollerussa un informe final de com s’ha
executat la distribució entre les persones beneficiàries dels aliments comprats amb
l’import aportat per l’ ajuntament i que és l’objecte d’aquest conveni, on consti
informació general i estadística de l’actuació i que ha estat específicament destinat per
a les persones i famílies vinculades a la situació provocada pel COVID-19.
Facilitar pels canals normalitzats les factures justificatives de la compra dels productes
d’alimentació a l’Ajuntament de Mollerussa destinats a les persones i /o famílies que
han estat incloses en aquesta actuació.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de serveis socials de
base , farà la derivació corresponent al Centre de Distribució d’ Aliments i farà el
seguiment i les intervencions que siguin necessàries en cada cas que sorgeixi.
Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer
responsabilitat del Consell.
Gestionar els aliments que valorin comprar segons les necessitat que detectin , control
d’estoc, compra i pagament als proveïdors i portar els aliments al CDA i la seva
repartició a les persones beneficiàries seguint sempre les mesures establertes al CDA
de prevenció , seguretat i protecció marcades pels òrgans competents.
Participar a les reunions de la comissió tècnica de seguiment creada per a aquest
conveni específic.

23

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

980055cfb0b743cba0dea84b4cb2122d001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)







L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts
que signen aquest 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.
Altres causes previstes per la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Marc Solsona Aixala
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Vuitè. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al punt sisè. En
cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
PRESIDENT

Ajuntament de Mollerussa
ALCALDE”

Junta de Govern del 29 d’abril de 2020
ADDENDA PRÒRROGA PER A 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR
SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) ha informat a l’Ajuntament de Mollerussa, de la
formalització entre aquest Ens i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF), de
la ADDENDA PRÒRROGA PER A 2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2026-2019, PER A LA
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES
PROGRAMES REATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT. El contracte
programa 2016-2019, a què fa referència aquesta Addenda de pròrroga, fou signat entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.






Garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan prestant,
Garantir el seu finançament,
Mantenir, per a 2020, les condicions de l’exercici 2019
Establir una durada limitada a la vigència de l’Addenda de Pròrroga: es limita a l’exercici
2020, mentre no se signa el nou CP quadriennal.

En tot cas, indicar que es justifica la pròrroga, atès que pel proper CP es pretén fer un salt
qualitatiu en l’avaluació d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge
integral de les necessitats de les persones i la comunitat”. Així mateix, s’indica que “perquè
aquest avenç sigui significatiu, realista i sostenible, cal un període de temps de reflexió,
definició, maduració i implantació sense que estigui sotmès a la immediatesa que requereix a
hores d’ara assegurar la continuïtat dels serveis recurrents. La modificació de les anualitats del
CP 2016-2019, han estat aprovades per l’Acord del Govern, de 10 de desembre de 2019.
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Durant la vigència del CP 2026-2019, han estat formalitzats distints convenis de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, per a desplegar
diverses accions dels serveis i programes, denominats FITXES, que abasten les actuacions
següents:

Marc Solsona Aixala

FITXA
FITXA
FITXA
RISC

01
02.1
02.1.1
FITXA 02.2
FITXA 07
FITXA 37
FITXA 43

La pròrroga per a 2020 del Contracte Programa [CP] 2026-2019, significa que es consideren, a
tots els efectes, vigents els serveis que s’estan prestant a la seva empara, se’n garanteix el
seu finançament, si bé en els mateixos indicatius i condicions de l’exercici 2019. Per tant,
aquesta vigència implica que els pactes i/o convenis que han estat formalitzats, precisament,
per a llur desplegament, s’han de considerar amb plenitud d’efectes, sempre i quan així
s’acordi.
En aquest sentit, s’ha sol·licitat Informe Jurídic, a fi de determinar quins són els efectes de
l’Addenda de Pròrroga per a 2020 del Contracte Programa [CP] 2016-2019 en relació amb els
convenis de col·laboració formalitzats entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament
de Mollerussa, als quals s’ha fet esment. En l’informe, entre altres qüestions, s’indica el
següent:
.../... que aquests convenis no han perdut vigència, llevat que existeixi [que, aparentment, no
és el cas], una voluntat de declarar la extinció o finiment dels efectes dels convenis aprovats, o
un impediment per la seva continuïtat. Tampoc es tractaria de formalitzar nous convenis, atès
que la pròpia addenda de pròrroga ho reserva per quan s’aprovi el proper Contracte Programa
quadriennal. És a dir, el fonament o la base jurídica d’un conveni de col·laboració per
desplegar l’acció, programa o fitxa de què es tracti, vinculada a un CP, li dóna, precisament,
l’existència prèvia d’aquest CP en el que s’inclogui, precisament, quin és l’àmbit d’actuació i
quines són les condicions per a poder convenir. Per tant, l’Addenda de pròrroga manté la
vigència del CP 2016-2019, si bé limitada als serveis o actuacions vigents el 2019; per aquest
motiu, entenem que és suficient acordar la vigència dels efectes, per a 2020, d’aquells
convenis que fins a 31/12/2019, vinculen a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell
Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el CP 20162019.
Tanmateix, consta Informe Favorable de l’Àrea de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària,
Ciutadania i Infància i d’Intervenció de Fons.
Atès el que s’ha exposat; considerant els antecedents als quals s’ha fet esment i els informes
lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. Aprovar la vigència per a 2020 dels efectes d’aquells convenis que fins a 31/12/2019,
vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla d‘Urgell i que
despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP] 2016-2019
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS
SIS SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
SIS SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
SIS SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE
MIGRACIONS I CIUTADANIA.
PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
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formalitzat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31
d’agost de 2016.
Segon. Els convenis, quins efectes es declaren vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de
Pròrroga per a 2020 del CP 2016-2019, són els següents :
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)
 Fitxa 01 - SAD dependència
 Fitxa 01 - SAD Social
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, REFERENT ALS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS ESTABLERTS AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.

Marc Solsona Aixala
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Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE OBERT.- ANUALITATS 2017-2019. FITXA 2.1. DEL
CONTRACTE PROGRAMA.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 27 de juliol de 2017
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
El conveni vigent és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL, FITXA 2.1.1: APLICACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I ADOLESCENTS: SERVEI DE CENTRE
OBERT D’ESTIU.- ANUALITATS 2017-2019. ADDENDA 2019 .
Aprovació: Decret de l’Alcaldia RES 2019/383, de 28 de juny
FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC

03/03/2021 SECRETARI

El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DELS
SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS PER A INFANTS I
ADOLESCENTS: PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I EDUTATIVA DAVANT LES SITUACIONS DE
RISC. FITXA 2.2. DEL CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019.
Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions.
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA DE GESTIÓ DE
LA FITXA 7 “MIGRACIONS I CIUTADANIA”. ANUALITATS 2016-2019.

Manel Civís Llovera
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL EN RELACIÓ A LA
IMPLEMENTACIÓ
DE LA FITXA 37 “PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN EL TREBALL” .
ANUALITATS 2016-2019 [CONTRACTE PROGRAMA. 2016/2019].
Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2018
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
El conveni que la desplega és el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,
POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT (Fitxa 43 del Contracte Programa 2017/2019).

Marc Solsona Aixala
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Aprovació: Junta de Govern Local, de 20 de desembre de 2017

[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en
allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la vigència
correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Tercer. Facultar el S. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a desplegar
aquests acord i formalitzar els documents, que en el seu cas, siguin escaients.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als
serveis responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció de
Fons) i de RRHH, als efectes de garantir el finançament de les accions i programes inclosos en
les respectives Fitxes i la continuïtat del personal amb contractacions laborals temporals,
vinculat al desplegament d’aquestes.
Junta de Govern del 7 de maig de 2020

FETS
I.

L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de
mesures extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la
necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel
que fa als col·lectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a
prioritat el fet de poder proporcionar als centres educatius les eines digitals i els
recursos necessaris que puguin donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat
en termes d’equitat i de qualitat.

Manel Civís Llovera
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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 AL LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS
EN PAPER PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN
LÍNIA
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II.

Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació
va facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i
concertats. Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la
connectivitat i la disponibilitat de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.

III.

Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció:
centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de
més complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin
garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari
lectiu que es va iniciar a partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de
l’actual estat d’alarma.

03/03/2021 ALCALDE

En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la
comunitat educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que
evidencien una manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir
una comunicació amb elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que
s’impulsaran en les properes setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas
fins que es reobrin els centres educatius, seguint les orientacions ja publicades. De
l’altra, també es té en compte aquell alumnat que es troba en la fase de finalització
d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius.
Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la
finalitat de posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el
període referit:

Marc Solsona Aixala
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20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)
2.000 línies de connectivitat per a alumnat de Batxillerat i Formació Professional
(Ministeri d’Educació)
tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.
Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.

IV.

De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els
recursos de què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el
Departament d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques
com privades per poder cobrir-les íntegrament.

V.

L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat
de col·laborar en aquest Pla pel que fa al lliurament de dispositius tecnològics i de
dossiers en paper per a aquest alumnat.

VI.

L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el
Departament d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de
serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat
educativa, i al seu torn l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que
l'Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir convenis sobre
assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.

Manel Civís Llovera
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Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa per al
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lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper per a l’alumnat en el marc del Pla
d’acció: centres educatius en línia.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist la resposta efectuada del Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic en
data 6 de maig, en què exposa que el tractament de dades personals és perfectament legítim i
correcte si es cenyeix únicament a la recollida de dades dels alumnes i dels tutors legals en el
moment de la recollida i per tal de portar un control de l’entrega dels mateixos i la seva
devolució quan correspongui.
Vist els informes d’Ensenyament en data 6 de maig i de Secretaria General en data 7 de maig
de 2020.

03/03/2021 ALCALDE

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.

Marc Solsona Aixala
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Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA, PER AL LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS EN
PAPER PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.

03/03/2021 SECRETARI

Tercer. 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).
Quart. 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).
Cinquè. Notificar el present acord al Departament d’Educació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.

Manel Civís Llovera
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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 al
lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper per a l’alumnat en el
marc del Pla d’acció: centres educatius en línia
Reunits:
Pel Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la senyora NCL,
secretària general d’aquest Departament, nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny (DOGC
núm. 7634 de 4.6.2018) i que actua en l’exercici de les facultats delegades per 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 28.7.2011).

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

I d’una altra part, el senyor Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, elegit en la sessió del
Ple de la Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a
l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient
per formalitzar aquest acte i
Manifesten:
1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures
extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la necessitat de
garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel que fa als col·lectius
més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet de poder
proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que puguin donar
continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat.
2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació va
facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i concertats.
Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la connectivitat i la disponibilitat
de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.

03/03/2021 SECRETARI

3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció:
centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de més
complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin garantir que les
oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari lectiu que es va iniciar a
partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’actual estat d’alarma.
En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la comunitat
educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que evidencien una
manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir una comunicació amb
elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que s’impulsaran en les properes
setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas fins que es reobrin els centres
educatius, seguint les orientacions ja publicades. De l’altra, també es té en compte aquell
alumnat que es troba en la fase de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de
cicles formatius.

Manel Civís Llovera
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Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la finalitat de
posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el període referit:
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20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)
2.000 línies de connectivitat per a alumnat de Batxillerat i Formació Professional
(Ministeri d’Educació)
1.000 tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.
Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.

4. De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els recursos
de què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el Departament
d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques com privades per poder
cobrir-les íntegrament.

03/03/2021 ALCALDE

5. L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat de
col·laborar en aquest Pla pel que fa al lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en
paper per a aquest alumnat.
6. L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament
d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i
telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, i al seu torn l’article
191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que l'Administració de la Generalitat i els ens locals
poden establir convenis sobre assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar fórmules
d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les següents:

Marc Solsona Aixala
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Clàusules
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa per al
lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper per a l’alumnat en el marc del Pla
d’acció: centres educatius en línia.
Segona. Compromisos del Departament d’Educació

a) Facilitar a l’Ajuntament de Mollerussa el lloc de recollida dels dispositius tecnològics als
efectes que els puguin lliurar als alumnes destinataris.
b) Determinar els alumnes destinataris dels dispositius tecnològics i de dossiers en paper en
l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Mollerussa.
c) Facilitar a l’Ajuntament de Mollerussa les dades de contacte estrictament necessàries
d’aquests alumnes destinataris, als únics efectes que l’Ajuntament de Mollerussa en pugui
efectuar el lliurament corresponent.

Manel Civís Llovera
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El Departament d’Educació es compromet a:
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d) Fer les configuracions necessàries en els dispositius tecnològics, prèviament a deixar-los en
el lloc de recollida esmentat, perquè quan arribin als alumnes destinataris no s’hagi de
configurar ni cap xarxa ni cap dispositiu.
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa
a) Efectuar el lliurament dels dispositius tecnològics i els dossiers en paper esmentats als
alumnes destinataris dins del seu àmbit territorial.
b) Observar la deguda confidencialitat de les dades de caràcter personal que transfereixi el
Departament d’Educació a l’Ajuntament de Mollerussa, als únics efectes d’efectuar el lliurament
dels dispositius tecnològics i els dossiers en paper als seus destinataris, i de conformitat amb
la clàusula sisena relativa a l’encàrrec de tractament de dades així com la normativa aplicable
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Marc Solsona Aixala
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Quarta. Comissió de seguiment
Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest conveni es
constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant del Departament
d’Educació, un dels quals en serà el president o presidenta, i per un representant de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que hi estableixi.
La Comissió avaluarà el desenvolupament del conveni i establirà els mecanismes de
seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració.
Així mateix, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació del conveni i els possibles
casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i
n’establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció
de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no
contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica
3/2018.
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a 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 i resta de normativa d’aplicació.

Manel Civís Llovera
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Atès que els lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper a què s’obliga
l’Ajuntament de Mollerussa comporta la necessitat de tractament de les dades de caràcter
personal estrictament necessàries per poder dur a terme aquests lliuraments en el marc de les
actuacions que es deriven d’aquest conveni, el Departament d’Educació encarrega a
l’Ajuntament de Mollerussa el tractament de les dades de caràcter personal referents al
tractament denominat “Gestió de recursos tecnològics en el marc de situacions
d’excepcionalitat”, la informació del qual consta com a annex 1 a aquest conveni, tot això de
conformitat amb les clàusules que regeixen aquest encàrrec i que consten com a annex 2 a
aquest conveni.
Setena. Vigència
Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins que es reobrin els centres
educatius.

Marc Solsona Aixala
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Vuitena. Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Novena. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i pel Decret 52/2005, de 5 d’abril,
de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
Les qüestions litigioses sorgides 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 que es crea en la clàusula quarta, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Departament d’Educació

Ajuntament de Mollerussa

N.C.L.

Marc Solsona Aixalà”

CORRECCIÓ D’ERRADES: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER AL LLIURAMENT DE DISPOSITIUS
TECNOLÒGICS PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES
EDUCATIUS EN LÍNIA
Antecedents:
En la data 07/05/2020, la Junta de Govern va aprovar la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i
l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius tecnològics i de dossiers en paper
per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia.
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Junta de Govern del 21 de maig de 2020
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Doncs be, consultats el serveis d’Inspecció del Departament d’Educació dels Serveis Territorials
de LLeida, es constata que el contingut d’aquest, amb el títol de “CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D´EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER AL LLIURAMENT DE
DISPOSITIUS TECNOLÒGICS I DE DOSSIERS EN PAPER PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL
PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA” compta amb una variació dels termes del
conveni marc del Departament d’Educació dels serveis centrals de Barcelona.
La qual cosa segons el Departament d´Educació es pressuposa que l’ajut que arribi al alumnes
en el “ MARC DEL PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA” pot ser amb maquinari o bé
en dossiers en paper, el resultat és indiferent, però el redactat dels termes s’ha d’ajustar
estrictament als del conveni marc.

Marc Solsona Aixala
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On hi diu:
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius
tecnològics “i de dossiers en paper” per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres
educatius en línia”
Ha de dir:
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de dispositius
tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia”
Atès que el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa, per al lliurament de
dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia,
ha resultat d’impossible execució com a conseqüència del errors en el redactat, es considera
procedent i indispensable realitzar aquesta correcció per tal de seguir amb la tramitació de del
conveni per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció:
centres educatius en línia .

03/03/2021 SECRETARI

Atès l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
Primer: Rectificar les clàusules del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Mollerussa,
per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres
educatius en línia, aprovades inicialment per acord de Junta de Govern de 07 de maig de
2020, en els termes previstos en la part expositiva d’aquesta proposta.
Junta de Govern del 11 de juny de 2020
RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ ALBA I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PEL DESPLEGAMENT I EXECUCIÓ DEL CAMP DE
TREBALL “VA DE BANDOLERS!, LO PARROT DE MOLLERUSSA”.

Manel Civís Llovera
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Es dona compte a la Junta de Govern que l’Associació Alba ha proposat a l’Ajuntament de
Mollerussa la formalització d’un conveni de col·laboració relatiu al desplegament i execució
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d’un camp de treball denominat “VA DE BANDOLERS! LO PARROT DE MOLLERUSSA”, que
preveu destintes accions sobre temàtica social i cultural.
Aquest Camp de Treball, acollirà durant 15 dies (entre l’11 i el 25 de juliol), ambdós inclosos
un total de 12 joves d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys. La iniciativa, emparada per
la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i gestionada per l’Associació
Alba, té com a finalitat promoure l’educació d’infants i joves en la ciutadania responsable i els
valors a través de la prestació de serveis en l’entorn; l’acció es presenta com un espai educatiu
de creixement personal i col·lectiu complementari i necessari a l’educació formal, alhora que
privilegiat per les característiques que proporciona el lleure per a l’educació en valors,
convivència i companyia, així com per a desenvolupar processos educatius transformadors. En
aquest sentit, el camp de treball previst per a 2020 a Mollerussa, versarà sobre temàtica social
i cultural.

Marc Solsona Aixala
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Bàsicament la feina constarà en:

Elaboració d’un projecte artístic de reproducció de la llegenda teatralitzada de Lo
Parrot. Juntament amb l’entitat Mascançà, es preten crear un guió i obra de teatre amb l’objectiu de
poder transmetre la llegenda de Lo Parrot. Lúltim dia del camp de treball, els i les joves participants
faran una reproducció teatralitada de la llegenda; però a més quedarà el guió de l’obra a disposició de
les entitats culturals i de la ciutadania per tal que esdevingui un recurs més per cuidar el llegat
cultural i històric del territori.

Condicionament de la planta baixa de l’hotel a Cal Duch. Els Joves pintaran i
condicionaran la planta baixa de l’antic hotel Cal Duch, edifici històric municipal, que s’ha de
convertir en la seu d’artistes d’arts visuals del territori, per tal de crear sinergies i intercanvi
d’experiències creatives i artístiques entre els joves per tal de potenciar l’art a Mollerussa i el
Pla d’Urgell per extensió.
Entenent, doncs, la seva procedència i a proposta de la Regidoria de Joventut, la Junta de
Govern, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la ratificació del Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Alba, amb l’objectiu d’establir els mecanismes de col·laboració entre les institucions indicades
per tal de propiciar el desplegament i execució d’un CAMP DE TREBALL denominat “VA DE
BANDOLERS!, LO PARROT DE MOLLERUSSA”, que preveu distintes accions socials i culturals.
Aquest camp de treball acolliria, durant 15 dies (entre l’11 i el 25 de juliol, ambdós inclosos)
un total de 12 joves, d’edats compreses entre el 14 i 17 anys.

03/03/2021 SECRETARI

Segon. L’Ajuntament de Mollerussa assumirà els compromisos següents:
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Realitzar el projecte tècnic del camp de treball, amb els objectius tècnics a
desenvolupar, història de l’espai, objectius a assolir.
Responsabilitzar-se de la part tècnica del projecte, dirigint i supervisant perquè els
objectius fixats es duguin a terme correctament. Aportar un responsable tècnic de
l’activitat que, haurà d’estar present durant les hores de realització de les tasques. Ha
d’ésser una persona qualificada i amb formació i coneixements adequats per a la tasca
que s’ha de realitzar.
Aportar els materials i les eines necessàries per a la realització de les tasques tècniques
previstes. Alhora assumirà totes aquestes despeses tècniques derivades de les tasques.
Fer-se càrrec de l’allotjament.
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Mantenir un nivell de coordinació periòdica amb el/la responsable que assigni
l’Associació Alba.
Facilitar i organitzar un mínim de tres activitats formatives per realitzar amb els i les
joves (conceptualització temàtica), així com la presentació del camp i la cloenda.
Aquestes activitats poden ser xerrades, visites o altres que ambdues parts estiguin
d’acord que compleixen aquesta finalitat.
Facilitar i organitzar un mínim de dos visites a l’entorn pròxim a la zona de realització
del camp.

Marc Solsona Aixala
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Concretament:


Associació Alba:
- Dur a terme el camp de treball i coordinar-ne la tasca organitzativa i
pedagògica.
- Assumir la contractació i formació dels educadors/es que portaran a terme el
camp.
- Contractar una assegurança de responsabilitat civil obligatòria per
desenvolupar aquesta activitat.
- Responsabilitzar-se legalment de l’activitat.
- Garantir que l’acció d’aprenentatge i servei és de qualitat per als /les
participants.



Joventut de Mollerussa:
- Suport logístic, humà i material necessari.
- Cessió d’un espai on dormir, menjar i dutxar-se.
- Accés a les piscines municipals.
- Acompanyament en tot el procés de coordinació amb les entitats.
- Coordinació i suport amb l’Associació Alba en tot el procés de creació i
d’execució del camp.

Tercer. L’Ajuntament de Mollerussa designa a la Regidoria de Joventut, responsable del
seguiment del conveni i de les accions que de forma conjunta o en col·laboració amb les altres
entitats signatàries, es despleguin. Així mateix, es delega expressament a la Regidoria de
Joventut, en allò que sigui necessari, les funcions inherents a la gestió de l’activitat, que li
corresponguin en el marc del conveni, i per tant, gaudirà de la facultat de dictar actes
necessaris, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de
Govern.
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Junta de Govern del 9 de juliol de 2020
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 2020.
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

Manel Civís Llovera
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Que l’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat [en escrit de 30/06/2020] la necessitat de
continuar disposant d’un suport tècnic per tal de desenvolupar la redacció de diferents
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documents de planejament, sobretot modificacions puntuals del POUM vigent, així com
finalitzar les justificacions pendents del Pla de Barris.
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 partir del dia 1 de gener de 2020, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI
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Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. G.F., A. 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 2020.
La proposta de l’addenda al conveni ha estat informada favorablement pels Serveis Jurídics i
s’acredita existència de consignació pressupostària suficient, a la partida 02 9200 2270602 del
pressupost de despeses de l’exercici 2020 [document RC].
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 2020, conforme el text [EXPOSITIU I
DISPOSITIU] que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Facultar l’alcaldia a subscriure el present Conveni interadministratiu de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
l’article 53.1.a) del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Comunicar aquest Acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2020.
Mollerussa,
REUNITS
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D’una part, l’Il·lm. Sr. RPF, 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
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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 de la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de
_______________.
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

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

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 30 de juny de 2020 la
necessitat de continuar disposant d’un suport tècnic per tal de desenvolupar la redacció de
diferents documents de planejament, sobretot modificacions puntuals del POUM vigent, així
com finalitzar les justificacions pendents del Pla de Barris.

Que entre aquestes vinculacions de personal el Consell Comarcal ha estimat pertinent una
contractació d’un arquitecte a jornada complerta a partir del dia 1 de gener de 2020, a fi i
efecte de suplir els serveis de l’arquitecte coordinador dels Serveis Tècnics.
Igualment ha estat necessari reconèixer a favor de la Sra. Aroa Guardiola i Francis la funció de
coordinadora dels Serveis Tècnics per la qual cosa s’ha previst una modificació de les seves
retribucions.
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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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.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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. CRGS.
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.
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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 58.744,48 €.
5. Que aquesta aportació cal considerar-la de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre
de 2020 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
convenients per a una correcta gestió d’aquests serveis.

que

consideri

més

Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 175 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995.
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.

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA COMERCIAL
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA
DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS
COMERCIAL I DE SERVEIS.
ANTECEDENTS
I.

Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ DEL COMERÇ
LOCAL, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, la dinamització comercial i la col·laboració amb les
entitats del municipi.

II.

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació
activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels
agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
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Decret de l’Alcaldia núm. 2020/495, de 20 d’agost de 2020
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

III.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de
serveis i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i
consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes
en l'àmbit del comerç urbà de Mollerussa

IV.

És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades per l’associació de comerciants de Mollerussa, en la millora de
l'activitat envers el manteniment, consolidació i millora de l'oferta comercial.

V.

Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social LA
REPRESENTACIÓ, GESTIÓ I FOMENT dels interessos comuns dels associats, industrials i
professionals establerts a Mollerussa.

VI.

Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020,
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 14 4314 4800024 subvenció nominativa
Mollerussa Comercial (12.000€)

VII.

Que la finalitat del present Conveni és, el finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels
operadors comercials i de serveis.

VIII.

Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen
els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció
prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte
d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.

IX.

Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes
d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.
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XI.

Consta acreditat que l’entitat MOLLERUSSA
COMERCIANTS DE MOLLERUSSA compleix amb tots
poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel
contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003,
Subvencions.

COMERCIAL ASSOCIACIÓ DE
els requisits necessaris per tal de
present conveni, d’acord amb el
de 17 de novembre, General de

Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

FONAMENTS JURÍDICS
1. 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. El règim jurídic dels Convenis, ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. La subvenció proposada s’ajusta a allò que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en tant que existeix dotació al
Pressupost General de l’Ajuntament, i el beneficiari apareix determinat als estats de
despesa del Pressupost. Tanmateix, l'objecte d'aquesta subvenció resta determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració [proposta] o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i
econòmica del corresponent crèdit pressupostari, extrem que queden a bastament
acreditats en l’informe corresponent.
4. Finalment, indicar que s’ha de considerar d’aplicació l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple del dia 28 de
maig de 2020 (BOP 146, de 30 de juliol de 2020)
Resultant que consta en l’expedient, document acreditatiu de retenció de crèdit, Informes
Jurídics, proposta de text definitiu i informe de fiscalització prèvia; i atès que es considera
d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, l’Alcaldia en desplegament de les
facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA
COMERCIAL ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA
DEL TEIXIT CO MERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS
COMERCIALS I DE SERVEIS, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquesta resolució.

Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l'Ajuntament de Mollerussa i Mollerussa
Comercial Associació de Comerciants de Mollerussa d'acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
14.4314.4800024

Previsió despesa anual
12.000,00 €

Quart. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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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 a Mollerussa Comercial Associació de Comerciants de
Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I MOLLERUSSA COMERCIAL ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE LA MILLORA DEL TEIXIT
COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIALS I DE
SERVEIS.
A Mollerussa, agost de 2020
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. MARC SOLSONA AIXALÀ, com a Alcalde en nom i representació
de l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
I d'una altra part, ACM, representant de l'entitat MOLLERUSSA COMERCIAL
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA amb CIF G-25245390 l'objecte social del
qual és la representació, gestió i foment dels interessos comuns dels associats, industrials i
professionals establerts a Mollerussa, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons
acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:

PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ DEL
COMERÇ LOCAL, LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, la dinamització comercial i la col·laboració amb
les entitats del municipi.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la
participació activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així
com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l'àmbit del comerç urbà de
Mollerussa
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades per l’associació de comerciants de Mollerussa, en la millora de l'activitat
envers el manteniment, consolidació i millora de l'oferta comercial.
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CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social LA
REPRESENTACIÓ, GESTIÓ I FOMENT dels interessos comuns dels associats, industrials i
professionals establerts a Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 14 4314 4800024 subvenció nominativa
Mollerussa Comercial (12.000€)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és:
El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el
foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mollerussa, es va aprovar el
present conveni.
DESÈ.. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
ONZÈ. Que l’entitat MOLLERUSSA COMERCIAL ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
MOLLERUSSA declara que compleix amb tots els requisits necessaris per tal de poder ser
beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el contingut dels articles
11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
DOTZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
Es determina que l'objecte de la subvenció es el finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors
comercials i de serveis.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
A continuació s’enumeren i es descriuen, cadascuna de les activitats que s’han portat, o es
portaran a terme, durant l’any 2020, en el marc de la millora del teixit comercial urbà de
Mollerussa, amb especificació dels projectes, i la determinació de les despeses a la que es
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destina el finançament, conforme allò que preveu l’article 5 de l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa:
DENOMINACIO
DESPESA
DATES
HORARIS
ACTIVITAT
ESTIMADA
CELEBRACIÓ
PREVISTOS
Mercat
de
Rebaixes
9.30 h
a
d’hivern
750,00 €
8/2/2020
13.30 h
CINC (cinema infantil en
29/02/2020
i
català)
550,00 €
07/03/2020
Campanya
“Duros
a
18/05/2020
a
quatre pessetes”
21.500,00 €
13/06/2020
Mercat
de
Rebaixes
9.30 h a 14.00
8/8/2020
d’estiu
750,00 €
h
Campanya “ Botigues a
5,12,19
i
26 18.00
h
a
la fresca:
5.000,00 €
setembre
24.00 h
Gimcana lingüística “Ai,
del
5
al
28
quin embolic”
1.200,00 €
d’octubre de 2020
octubre-novembre,
Formació pels associats:
500,00 €
2020.
10.00
h
a
Mercat de Santa Llúcia:
5/12/2020
1.500,00 €
19.00 h
01/12/2020
a
Campanya de Nadal:
12.000,00 €
04/01/2021
SUBTOTAL
DESPESA
ESTIMADA
43.750,00 €
DESPESES COMUNES
Personal
13.900,00 €
Material
1.750,00 €
Despeses
indirectes
3.000,00 €
SUBTOTAL DESPESES
COMUNES
18.650,00 €

03/03/2021 SECRETARI

TOTAL
PREVISTA

DESPESA
62.400,00 €

En document Annex s’incorpora MEMÒRIA de les activitats a realitzar.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció importa la
quantitat de 62.400,00 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
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El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 14.4314.4800024 subvenció nominativa
Mollerussa Comercial.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
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03/03/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

CINQUENA.- Obligacions de Mollerussa Comercial.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.

Manel Civís Llovera
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Prèvia sol·licitud de Mollerussa Comercial, l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern podrà
autoritzar una bestreta o pagament avançat de fins al 100% de l’import atorgat, de manera
fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir garanties.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Per autoritzar la bestreta, Mollerussa Comercial, haurà d’haver justificat degudament l’execució
de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Signatura 2 de 2
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SETENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada
i altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de
Mollerussa Comercial.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data
emissió i data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Mollerussa Comercial en el moment de
presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
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L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació

03/03/2021 ALCALDE

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a Mollerussa Comercial la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a Mollerussa Comercial per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.

Marc Solsona Aixala
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DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que Mollerussa
Comercial incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.

Manel Civís Llovera
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ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
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TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
CATORZENA.- Règim de protecció de dades.

03/03/2021 ALCALDE

Mollerussa Comercial, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment
de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en
relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte
d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part de Mollerussa Comercial.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.

Marc Solsona Aixala
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Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DIVUITENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació les normes
reguladores de l’atorgament de subvencions previstes a les bases d’execució del Pressupost
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020. Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions; el Reglament de desplegament d’aquesta Llei aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt
indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
MOLLERUSSA COMERCIAL
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA
ANNEX
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR

Manel Civís Llovera
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A continuació s’enumeren i es descriuen, cadascuna de les activitats que s’han portat, o es
portaran a terme, durant l’any 2020 en el marc de la millora del teixit comercial urbà de
Mollerussa.
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Nom de l’actuació:
CINC (cinema infantil en català)
Objectius:
Dinamitzar el comerç alhora que es fomenta la nostra llengua.
Descripció de l’actuació: Premiar les compres realitzades, regalant un val de descompte per
anar al cinema de Mollerussa a veure pel·lícules en català.
Data i durada:
29-2-2020 i 7-3-2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’actuació:
Objectius:

CAMPANYA “DUROS A QUATRE PESSETES”
Reactivar l’economia del comerç, serveis i restauració després del
confinament.
Descripció de l’actuació: A totes les persones que es van apropar al punt d’informació de
MC, podien bescanviar 100 € per 120 molleuros, la moneda de
Mollerussa Comercial del mateix valor que l’euro, que únicament
es vàlida en compres realitzades als establiments associats. Amb
aquesta campanya hem injectat un volum de diners de 108.000
molleuros/€ a les botigues associades.
Data i durada:
18/5/2020 a 13/6/2020 [4 setmanes]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’actuació:
Objectius:

MERCAT DE REBAIXES D’ESTIU
Vendre l’estoc de roba, sabates, complements,.. de la temporada
d’estiu.
Descripció de l’actuació: Mercat realitzat conjuntament amb la delegació a Mollerussa de la
Cambra de Comerç de Lleida. Botigues amb parada al carrer per
vendre l’estoc d’estiu en època de rebaixes.
Data i durada:
8 d’agost de 2020, de les 9.30 h a les 14.00 h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’actuació:
Objectius:

CAMPANYA “ BOTIGUES A LA FRESCA”
Dinamitzar les compres de l’inici de temporada i animar el sector
de la restauració.
Descripció de l’actuació: Botigues amb parades al carrer, de les 18.00 a les 12 de la nit,
amenitzat amb diferents activitats, tots els dissabtes a la tardavespre del mes de setembre.
Data i durada:
5,12,19 i 26 de setembre de 2020, de les 18.00 a les 24,00 h

Manel Civís Llovera
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Nom de l’actuació:
MERCAT DE REBAIXES D’HIVERN
Objectius:
Vendre estoc de roba, calçat,.. de la temporada d’hivern.
Descripció de l’actuació: Mercat realitzat conjuntament amb la delegació a Mollerussa de la
Cambra de Comerç de Lleida. Botigues amb parades al carrer per
promocionar les rebaixes d’hivern.
Data i durada:
8 de febrer de 2020. De les 9.30 a les 13.30 h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIMCANA LINGÜÍSTICA “AI, QUIN EMBOLIC”
Gimcana lingüística per promocionar els nostres comerços a traves
de la nostra llengua.
Descripció de l’actuació Una gimcana amb la que els nens de 5è i 6è de primària de les
escoles de Mollerussa, com el públic en general han de recórrer
diferents aparadors de comerços associats per trobar uns
anagrames en català, que trobaran penjats en uns cartells als
aparadors de 16 botigues. Es faran sortejos de vals, entre els que
ho encertin, per comprar material escolar i/o llibres.
Data i durada
del 5 al 28 d’octubre de 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc Solsona Aixala
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Nom de l’actuació
Objectius

Nom de l’actuació:
Objectius:

FORMACIÓ PELS ASSOCIATS
Adquirir coneixements per utilitzar totes les eines digitals que
tenim al nostre abast, amb l’objectiu d’augmentar les vendes.
Descripció de l’actuació: Cursos en línia i/o presencials per augmentar vendes, a través
d’eines digitals.
Data i durada:
octubre/novembre, de 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’actuació:
MERCAT DE SANTA LLÚCIA
Objectius:
Dinamitzar les compres nadalenques.
Descripció de l’actuació: Mercat realitzat conjuntament amb la delegació a Mollerussa de la
Cambra de Comerç de Lleida. Parades a la plaça de l’Ajuntament,
d’associats, artesans, floristes,... que venen material nadalenc.
Data i durada:
5 de desembre, de 2020, de les 10.00 h a les 19.00 h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMPANYA DE NADAL
Dinamitzar el comerç, restauració i servei dels establiments
de Mollerussa, per aconseguir que els compradors es quedin a la
nostra ciutat a realitzar les compres nadalenques.
Descripció de l’actuació: Realitzar diferents espectacles, tallers, llogar trenet nadalenc,
sortejos,... durant tota la campanya de Nadal.
Data i durada:
del dia 1 de desembre de 2020, al dia 4 de gener de 2021
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/509, de 26 d’agost de 2020
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE FUTBOL JOVENTUT
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE
LLEURE DE BASE
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Nom de l’actuació:
Objectius:
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I.

Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció d’activitats i
prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels
seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.

II.

El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents
àmbits del món local, tant públics com privats.

III.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de
les mateixes de manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de
Mollerussa.

IV.

És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat
envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com
a instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.

V.

Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de
l’activitat esportiva,
entre els seus associats i obert a la resta de població de
Mollerussa.

VI.

Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020,
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800003 subvenció nominativa (31.000
€)

VII.

Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril
(Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi
diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la
repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la
satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.

03/03/2021 SECRETARI
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ANTECEDENTS:

Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen
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VIII.
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els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció
prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte
d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.
IX.

Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes
d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.

X.

Que l’entitat Club de Futbol Joventut Mollerussa declara que compleix amb tots els
requisits necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present
conveni, d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

XI.

Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
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FONAMENTS JURIDICS
1. 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.

3. La subvenció proposada s’ajusta a allò que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en tant que existeix dotació al
Pressupost General de l’Ajuntament, i el beneficiari apareix determinat als estats de
despesa del Pressupost. Tanmateix, l'objecte d'aquesta subvenció resta determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració [proposta] o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i
econòmica del corresponent crèdit pressupostari, extrem que queden a bastament
acreditats en l’informe corresponent.
4. Finalment, indicar que s’ha de considerar d’aplicació l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple del dia 28 de
maig de 2020 (BOP 146, de 30 de juliol de 2020)
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2. El règim jurídic dels Convenis, ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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(LLEIDA)

Resultant que consta en l’expedient, document acreditatiu de retenció de crèdit, Informes
Jurídics, proposta de text definitiu i informe de fiscalització prèvia; i atès que es considera
d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, l’Alcaldia en desplegament de les
facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB FUTBOL
JOVENTUT MOLLERUSSA, conforme el text que s’insereix en ANNEX a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Futbol
Joventut Mollerussa d’acord amb el següent detall:

Marc Solsona Aixala
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Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3410.4800003

Previsió despesa anual
31.000,00 €

Quart. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord al Club de Futbol Joventut Mollerussa, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB DE FUTBOL JOVENTUT
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
DE BASE.
A _ d’agost de 2020.

03/03/2021 SECRETARI

REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, Sr. **********, com a President de l'entitat Club de Futbol Joventut
Mollerussa, amb el NIF ********** l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de
l’esport del futbol, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita
documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.
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Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
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PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800003 subvenció nominativa (31.000
€)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local;
article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que
concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mollerussa, es va aprovar el
present conveni.
DESÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
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Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
ONZÈ. Que l’entitat Club de Futbol Joventut Mollerussa declara que compleix amb tots
els requisits necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present
conveni, d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
DOTZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament de les despeses derivades de la participació en competicions oficials,
gaudiment d’especial protecció l’esport de la infància i la joventut; també poden ser
objecte de subvenció, els esdeveniments esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les lligues regulars de les diferents categories de
futbol base, així com accions i/o esdeveniments, que tinguin com a objectiu la promoció
de les activitats esportives i de lleure.
SEGONA.- Actuacions a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció, seran, a més a més de la participació en les lligues
regulars de la federació corresponents de les diferents categories de futbol base,
d’acord amb el calendari federatiu, el foment de l’esport de base, així com organització
i/o participació en tornejos i activitats de futbol.

03/03/2021 SECRETARI

II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de
50.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club de Futbol
Joventut Mollerussa 31.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800003 subvenció nominativa
Club de Futbol Joventut Mollerussa.
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QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
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La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
CINQUENA.- Obligacions del Club de Futbol Joventut Mollerussa.

Marc Solsona Aixala

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SISENA.- Lliurament de bestretes.
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud el Club de Futbol Joventut
Mollerussa, l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern, podrà autoritzar una bestreta o
pagament avançat del total o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament,
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Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:

56

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

980055cfb0b743cba0dea84b4cb2122d001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

sense necessitat de constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al
compte indicat per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Per autoritzar la bestreta, el Club de Futbol Joventut Mollerussa, haurà d’haver justificat
degudament l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
 Els cost total de les activitats subvencionades.
 Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i
altres subvencions.
 Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de Club de
Futbol Joventut Mollerussa.
 Comprovant de pagament de les factures presentades.
 Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i
data de pagament.
1. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Club de Futbol Joventut Mollerussa en
el moment de presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de
l’activitat.
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SETENA.- Justificació de la subvenció.
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L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.

Marc Solsona Aixala
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VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà al Club de Futbol Joventut Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas
que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Club de Futbol Joventut Mollerussa per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

03/03/2021 SECRETARI

ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que el Club de
Futbol Joventut Mollerussa incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.
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TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club de Futbol Joventut Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet
al compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa
d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció
objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part del Club de Futbol Joventut Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a
dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CLUB FUTBOL JOVENTUT MOLLERUSSA
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/514, de 27 d’agost de 2020
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB D’ESCACS MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA
CIUTAT
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I.

Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció d’activitats i
prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels
seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.

II.

El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents
àmbits del món local, tant públics com privats.

III.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de
les mateixes de manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de
Mollerussa.

IV.

És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat
envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com
a instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.

V.

Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de
l’activitat esportiva,
entre els seus associats i obert a la resta de població de
Mollerussa.

VI.

Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020,
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800018 subvenció nominativa (2.000
€)

VII.

Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril
(Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi
diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la
repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la
satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.

VIII.

Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen
els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció
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prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte
d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.
IX.

Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes
d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.

X.

Que l’entitat Club Escacs Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

XI.

Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.

FONAMENTS JURIDICS
1. 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.

3. La subvenció proposada s’ajusta a allò que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en tant que existeix dotació al
Pressupost General de l’Ajuntament, i el beneficiari apareix determinat als estats de
despesa del Pressupost. Tanmateix, l'objecte d'aquesta subvenció resta determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració [proposta] o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i
econòmica del corresponent crèdit pressupostari, extrem que queden a bastament
acreditats en l’informe corresponent.
4. Finalment, indicar que s’ha de considerar d’aplicació l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple del dia 28 de
maig de 2020 (BOP 146, de 30 de juliol de 2020)

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

2. El règim jurídic dels Convenis, ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Resultant que consta en l’expedient, document acreditatiu de retenció de crèdit, Informes
Jurídics, proposta de text definitiu i informe de fiscalització prèvia; i atès que es considera
d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, l’Alcaldia en desplegament de les
facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB D’ESCACS
MOLLERUSSA.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club d’Escacs
Mollerussa d’acord amb el següent detall:

Marc Solsona Aixala
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Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3410.4800018

Previsió despesa anual
2.000,00 €

Quart. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord al Club d’Escacs Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB ESCACS MOLLERUSSA QUE TÉ
PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT.
A _ d’agost de 2020.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, Sr. **********, com a President de l'entitat Club Escacs Mollerussa,
amb el NIF ********** l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport dels
escacs, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara
endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària
per a aquest acte, i lliurement:
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PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800018 subvenció nominativa
(2.000,00 €).
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.”
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que, per Decret de l’Alcaldia _____, de ___ de 2020, es va aprovar el present
conveni.
DESÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
ONZÈ. Que l’entitat Club Escacs Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
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d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
DOTZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la promoció de les activitats esportives i de
lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran l’organització d’ activitats esportives i de lleure
durant l’any 2020, en el marc de la promoció i de la pràctica esportiva dels Escacs, com és el
torneig Obert Internacional d’Escacs Ciutat de Mollerussa.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 3.700 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Escacs
Mollerussa 2.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800018 subvenció nominativa
al Club Escacs Mollerussa.

03/03/2021 SECRETARI

QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
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03/03/2021 ALCALDE

Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.

De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud el Club Escacs Mollerussa,
l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat
del total o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de
constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant
per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, el Club Escacs Mollerussa, haurà d’haver justificat degudament
l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
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Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Marc Solsona Aixala

Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada
i altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom del Club
Escacs Mollerussa.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data
emissió i data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Club Escacs Mollerussa en el moment
de presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà al Club Escacs Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
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SETENA.- Justificació de la subvenció.
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2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Club Escacs Mollerussa per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.

03/03/2021 ALCALDE

El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Marc Solsona Aixala
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ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que el Club Escacs
Mollerussa incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.

El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
El Club Escacs Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al
compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en
relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte
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d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part del Club Escacs Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.

Marc Solsona Aixala
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03/03/2021 ALCALDE

Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt
indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CLUB ESCACS MOLLERUSSA

Decret de l’Alcaldia núm. 2020/527, de 2 de setembre de 2020

ANTECEDENTS:
I.

Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ d’activitats i
prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels
seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.

II.

El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents
àmbits del món local, tant públics com privats.

Manel Civís Llovera
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ MOLLERUSSA QUE
TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE
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III.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de
les mateixes de manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de
Mollerussa.

IV.

És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat
envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.

Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de
l’activitat esportiva,
entre els seus associats i obert a la resta de població de
Mollerussa.

VI.

Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020,
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800005 subvenció nominativa (7.000
€)

VII.

Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Marc Solsona Aixala

V.

Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril
(Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi
diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la
repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la
satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que
s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VIII.

Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen
els convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció
prevista nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i
beneficiari apareguin determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte
d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser
congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.”.

IX.

Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una
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L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com
a instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
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subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes
d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.
X.

Que l’entitat Club Patí Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits necessaris
per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord
amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

XI.

Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.

03/03/2021 ALCALDE

FONAMENTS JURIDICS
1. 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.

Marc Solsona Aixala
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2. El règim jurídic dels Convenis, ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. La subvenció proposada s’ajusta a allò que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en tant que existeix dotació al
Pressupost General de l’Ajuntament, i el beneficiari apareix determinat als estats de
despesa del Pressupost. Tanmateix, l'objecte d'aquesta subvenció resta determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració [proposta] o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i
econòmica del corresponent crèdit pressupostari, extrem que queden a bastament
acreditats en l’informe corresponent.

03/03/2021 SECRETARI

4. Finalment, indicar que s’ha de considerar d’aplicació l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple del dia 28 de
maig de 2020 (BOP 146, de 30 de juliol de 2020)
Resultant que consta en l’expedient, document acreditatiu de retenció de crèdit, Informes
Jurídics, proposta de text definitiu i informe de fiscalització prèvia; i atès que es considera
d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, l’Alcaldia en desplegament de les
facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ
MOLLERUSSA.

Manel Civís Llovera
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Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Patí
Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3410.4800005

Previsió despesa anual
7.000,00 €

Quart. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2
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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 i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord al Club Patí Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB PATÍ MOLLERUSSA QUE TÉ PER
OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE.
A _ d’agost de 2020.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. ***********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, Sr. **********, president de l'entitat Club Patí Mollerussa, amb el
NIF ********** l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del patinatge
i l’hoquei sobre patins, i autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita
documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:

PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.

Manel Civís Llovera
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QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800005 subvenció nominativa
(7.000,00 €)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu, dels
clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que, per Decret de l’Alcaldia ___ de data _ d’agost de 2020, es va aprovar el
present conveni
DESÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
ONZÈ. Que l’entitat Club Patí Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
DOTZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament de les despeses derivades d'activitats que tinguin com a objectiu la promoció de
les activitats esportives i de lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació en les lligues regulars de la federació
corresponent, de les diferents categories de base, d’acord amb el calendari federatiu, així com
organització i/o participació en tornejos i activitats d’hoquei patins.

03/03/2021 ALCALDE

II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 10.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Patí Mollerussa
7.000,00 €.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800005 subvenció nominativa
Club Patí Mollerussa.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.

Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
12. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
13. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol circumstància, tant
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a
la concessió de la subvenció.

Manel Civís Llovera
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CINQUENA.- Obligacions del Club Patí Mollerussa.
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14. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
15. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
16. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
17. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
18. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
19. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
20. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
21. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
22. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SISENA.- Lliurament de bestretes.
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud el Club Patí Mollerussa, l’Alcalde
o per delegació la Junta de Govern, podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total
o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir
garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant per l’entitat
beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, el Club Patí Mollerussa, haurà d’haver justificat degudament
l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
SETENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.

Manel Civís Llovera
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Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i
altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom del Club Patí
Mollerussa.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i
data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Club Patí Mollerussa en el moment de
presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.

03/03/2021 SECRETARI

VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà al Club Patí Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Club Patí Mollerussa per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

Manel Civís Llovera
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Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

Marc Solsona Aixala
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ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que el Club Patí
Mollerussa incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.
TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

03/03/2021 SECRETARI

CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
El CLUB PATÍ Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al
compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en
relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte
d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part del CLUB PATÍ Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.

Manel Civís Llovera
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Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.

Marc Solsona Aixala

En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a
dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
CLUB PATÍ MOLLERUSSA
Junta de Govern del 17 de setembre de 2020
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA
UNIVERSTITAT DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES
FETS
I.

Que en la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, introduïda (per
exigències del procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior) amb la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, i desplegada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; s’ha posat un
especial èmfasi que els estudiants universitaris facin pràctiques acadèmiques externes i
s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin <<tota la formació teòrica i
pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir>>, entre la qual s’esmenten <<les pràctiques
externes>>, i que <<si es programen pràctiques externes, aquestes han de tenir una
extensió màxima del 25 per cent del total dels crèdits del títol i s’han d’oferir
preferentment en la segona meitat del pla d’estudis>> (articles 12.2 i 12.6 del Reial
decret 1393/2007).

II.

Que les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa
realitzada per l’estudiantat i supervisada per la UdL, l’objectiu de la qual és permetre a
l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació
acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici
d’activitats professionals i facilitin la seua ocupabilitat.

III.

Que la UdL ha establert dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes:
curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques
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En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
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reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. Les pràctiques extracurriculars
són les que l’estudiant duu a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de
formació i que, tot i tenir els mateixos fins de les curriculars, no estan incloses en els
plans d’estudis, sense perjudici de la seua menció posterior en el suplement europeu al
títol.
IV.

Que la realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat de la UdL
exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
i l’entitat col·laboradora, en el marc de l’article 24 del Reial decret 1791/2010, de 30 de
desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari; el Reial decret
592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris, i la normativa aprovada per la UdL.

V.

Que ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari
i la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica de
l’estudiantat de la UdL, i per aquest motiu, acorden que la millor manera de
materialitzar la cooperació mútua és formalitzar un conveni de cooperació educativa
amb l’objectiu que l’estudiantat desenvolupi de forma pràctica els coneixements que
adquireixi a la Universitat.

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a fi de
dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiantat en el camp de
qualsevol ensenyament impartit per la UdL.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe de Secretaria General en data 16 de setembre de 2020.
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.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PE A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
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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
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Tercer. 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).
Quart. 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).
Cinquè. Notificar el present acord a la Universitat de LLeida, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX

Marc Solsona Aixala

REUNITS
D'una part, **********, amb DNI núm. *********, ALCALDE de L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, amb NIF ********, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 2 de Mollerussa,
que actua en nom i representació d'aquesta entitat (d’ara endavant, l’entitat).
I de l’altra, **********, vicerector d’Ordenació Académica de la Universitat de Lleida, per
delegació del rector d’aquesta universitat, que actua en nom i representació d’aquesta
institució, d’acord amb el Decret 113/2019, de 21 de maig, de nomenament del rector de la
Universitat de Lleida (DOGC núm. 7880, de 22 de maig de 2019), i de conformitat amb el
Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida
(DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003); amb seu a Lleida, plapa de Víctor Siurana, 1,
CP 25003 i NIF ********* (d’ara endavant, UdL).
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per a aquest acte, i
MANIFESTEN
I.

Que en la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, introduïda (per
exigències del procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior) amb la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, i desplegada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; s’ha posat un
especial èmfasi que els estudiants universitaris facin pràctiques acadèmiques externes i
s’ha previst que els plans d’estudis de grau continguin «tota la formació teòrica i
pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir», entre la qual s’esmenten «les pràctiques
externes», i que «si es programen pràctiques externes, aquestes han de tenir una
extensió màxima del 25 per cent del total dels crèdits del títol i s’han d’oferir
preferentment en la segona meitat del pla d’estudis» (articles 12.2 i 12.6 del Reial
decret 1393/2007).

II.

Que les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa
realitzada per l’estudiantat i supervisada per la UdL, l’objectiu de la qual és permetre a
l’estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació
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CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES
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acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici
d’activitats professionals i facilitin la seua ocupabilitat.
III.

Que la UdL ha establert dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes:
curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques
reglades i tutelades que formen part del pla d’estudis. Les pràctiques extracurriculars
són les que l’estudiant duu a terme amb caràcter voluntari durant el seu període de
formació i que, tot i tenir els mateixos fins de les curriculars, no estan incloses en els
plans d’estudis, sense perjudici de la seua menció posterior en el suplement europeu al
títol.

IV.

Que la realització de les pràctiques acadèmiques externes per l’estudiantat de la UdL
exigeix la formalització prèvia d’un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
i l’entitat col·laboradora, en el marc de l’article 24 del Reial decret 1791/2010, de 30 de
desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari; el Reial decret
592/2014, d’ 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris, i la normativa aprovada per la UdL.

V.

Que ambdues parts, amb la voluntat d’intensificar les relacions entre el món universitari
i la realitat professional, volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica de
l’estudiantat de la UdL, i per aquest motiu, acorden que la millor manera de
materialitzar la cooperació mútua és formalitzar un conveni de cooperació educativa
amb l’objectiu que l’estudiantat desenvolupi de forma pràctica els coneixements que
adquireixi a la Universitat.
I, en aquest sentit, les parts interessades es reconeixen mútuament la capacitat
suficient per vincular-se, i acorden l’atorgament d’aquest conveni de cooperació
educativa de conformitat amb els següents

ACORDS
Primer. Objecte
El present conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a fi
de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiantat en el camp de
qualsevol ensenyament impartit per la UdL.
Aquesta col·laboració s’ha de materialitzar mitjançant la signatura dels corresponents projectes
formatius acordats entre la UdL i l’entitat, els quals han de ser signats pel tutor acadèmic o
tutora acadèmia que designin la UdL, pel tutor o tutora que designi l’entitat i per l’estudiant en
pràctiques.
Segon. Naturalesa jurídica de les pràctiques
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seua realització no
deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc
a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

Manel Civís Llovera
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En cas que l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat, el període de les pràctiques no és
computable a l’efecte d’antiguitat ni eximeix del període de prova, llevat que en el
corresponent conveni col·lectiu aplicable s’estipuli expressament una cosa diferent.
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Tercer. Obligacions de l’entitat
L’entitat es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seua corporació i a
respectar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons d’origen, ètnia, sexe,
orientació sexual, identitat o expressió de gènere, religió, diversitat funcional o qualsevol altra
condició o circumstancia personal o social en el desenvolupament de les pràctiques.

Marc Solsona Aixala

L’entitat ja de nomenar un tutor o tutora per a l’execució de cada projecte formatiu, que, a
més a més de les funcions pròpies de tutoria, en especial, ha d’emetre, un informe final de
valoració de l’estada en pràctiques de l’estudiant. En qualsevol cas, ha de ser una persona
vinculada a l’entitat, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per fer
una tutela efectiva. Aquest nomenament no pot recaure en qui desenvolupi les funcions de
tutor acadèmic o tutora acadèmica. Un cop finalitzada la pràctica, si ho sol·licita l’estudiant,
l’entitat li lliurarà un informe que reculli l’activitat realitzada, la durada i, si s’escau, el seu
rendiment.
L’entitat té la possibilitat de realitzar una aportació econòmica o en espècie a l’estudiant en
concepte d’ajut o borsa d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat en el
projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. L’entitat, en cas de
contraprestació, assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social d’acord amb
l’establert en el Reial Decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions
d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en
programes de formació.
En el cas de pràctiques acadèmiques extracurriculars, quan la iniciativa parteixi de la pròpia
entitat, per a cada projecte formatiu l’entitat ha d’abonar a la UdL en concepte de despeses de
gestió la quantitat prevista en el pressupost d’aquesta per a cada exercici econòmic. Aquesta
quantitat s’especificarà en el projecte formatiu individual corresponent.
Quart. Obligacions de la UdL
La UdL, per mitjà del professor o professora responsable de les practiques acadèmiques
externes de la titulació corresponent, ha de nomenar un tutor acadèmic o tutora acadèmica
per a cada projecte formatiu, que es responsabilitzarà del seguiment i l’avaluació, de
conformitat amb les funcions previstes a la normativa interna de la UdL. El professor o
professora responsable de les pràctiques acadèmiques externes de la titulació és el representat
de la UdL en les relacions amb l’entitat.
Un cop finalitzada la pràctica prevista en el projecte formatiu, la UdL, a sol·licitud del tutor o
tutora de l’entitat, emetrà un certificat acreditatiu de lasca realitzada.
La UdL ha de fomentar que les entitats col·laborades siguin accessibles per a la realització de
pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos de suport
necessaris per assegurar que els i les estudiants amb discapacitat realitzin les seves pràctiques
en condicions d’igualtat d’oportunitats, no- discriminació i accessibilitat universal.
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Alhora, el personal de l’entitat ha de vetllar per garantir una actitud formativa envers
l’estudiant que estigui en període de pràctiques.
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D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor i d’acord amb l’article 9.2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, que regular el
Registre Central de Delinqüents Sexuals, els procediments per accedir a les pràctiques
acadèmiques externes s’inicien davant de la UdL, mitjançant la sol·licitud de l’estudiantat
formalitzada cada curs acadèmic en la matricula. Per tant, la UdL és l’única obligada de
comprovar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals; l’única
responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment d’aquest deure, i
garanteix que tot l’estudiantat en pràctiques en el marc d’aquest conveni compleix amb els
requisits previstos en l’esmentada legislació.
Cinquè. Règim de permisos de l’estudiant en pràctiques

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

L’estudiant en pràctiques té dret sempre a tots els permisos necessaris per complir la seua
activitat acadèmica, formativa i de r representació i participació en la UDL. L’estudiant amb
discapacitat té dret sempre, a més, a atots els permisos necessaris per conciliar l’execució del
projecte formatiu amb les activitat i situacions personals derivades o connectades amb la
situació de discapacitat.
L’estudiant en pràctiques té dret als permisos necessaris per a la conciliació del projecte
formatiu amb la vida laboral i familiar, així com l’exercici dels seus drets en cas de trobar-se
en una situació de violència de gènere, prèvia comunicació amb antelació suficient a l’entitat.
En aquests casos, correspon al tutor o tutora de l’entitat l’atorgament d’aquest tipus de
permisos a l’estudiant, en el marc de les normes d’organització i funcionalment de l’entitat,
amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a l’òptima
execució del projecte formatiu l’absència de l’estudiant, i l’ocasionat a l’estudiant com a
conseqüència de la denegació del permís.
Per al gaudiment de qualsevol altre permís, l’estudiant en pràctiques ha d’avisar amb antelació
el tutor o tutora de l’entitat, si s’escau, que ha de decidir d’acord amb les seues normes
d’organització i funcionament.
Sisè. Obligacions de l’estudiant
En l’execució del projecte formatiu, l’estudiant ha d’atendre el compliment dels deures indicats
a la normativa de la UdL. Entre altres, cal destacar els següents:


03/03/2021 SECRETARI





Conèixer el projecte formatiu de les pràctiques i complir-lo seguint les indicacions del
tutor o tutora de l’entitat, sota la supervisió del tutor o tutora de la UdL.
Incorporar-se a l’entitat en la data acordada, complir l’horari previst en el projecte
formatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos
laborals.
Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat, i guardar
secret professional sobre les seues activitats durant l’estada i un cop finalitzada
aquesta.
Mostrar en tot moment una actitud respectuosa amb la política de l’entitat, i
salvaguardar el bon nom de la UdL.

Setè. Assegurança i responsabilitat civil de l’estudiant
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L’estudiant en pràctiques està cobert per l’assegurança escolar o d’accidents per a universitaris
que la UdL té subscrita i a la qual s’adhereix de manera automàtica en matricular-s’hi.
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Alhora, la UdL disposa d’una pòlissa d’accidents i de responsabilitat civil per tal de cobrir les
contingències que s’esdevinguin com a conseqüència de la realització de les pràctiques.
Vuitè. Protecció de les dades de l’estudiant i propietat intel·lectual i industrial
La signatura d’aquest conveni de cooperació educativa comporta l’acceptació i el compromís de
compliment de les clàusules del contracte d’encarregat del tractament en relació amb les
dades personals de l’estudiant en pràctiques, de conformitat amb el Reglament general de
protecció de dades (UE) 2016/679- RGPD i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, recollides en la seu electrònica en
l’enllaç següent:
(https://seuelectronica.udl.cat/pdf/contracte_encarregat_tractament_dades_CCE_cat.pdf).
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L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a
terme, o dels resultats obtinguts en els temes establerts a la legislació reguladora de la
matèria.
Novè. Resolució de conflictes
Ambdues parts es comprometen a resoldre els conflictes que puguin sorgir en la interpretació i
aplicació d’aquest conveni mitjançant la constitució d’una comissió mixta i paritària, la
composició de la qual s’ha de fixar de comú acord entre les parts signatàries. Si no hi ha
d’acord en aquesta comissió, les parts es comprometen a resoldre aquests conflictes
mitjançant la institució de l’arbitratge, sense perjudici de la competència de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els possibles conflictes sorgits entre l’estudiant i l’entitat, arran de l’execució dels diferents
projectes formatius, s’han de resoldre de mutu acord entre les parts, previ informe del o la
responsable de les pràctiques acadèmiques externes de la titulació i del tutor o la tutora de
l’entitat.
Desè. Durada del conveni
La vigència d’aquest conveni és de quatre anys. Si cap de les parts no manifesta per escrit la
seva intenció de resoldre’l mitjançant comunicació tramesa, com a mínim, tres mesos abans
d’expirar, les parts podran acordar la seva pròrroga per quatre any més.

03/03/2021 SECRETARI

En qualsevol cas, l’extinció del conveni no ha d’afectar l’execució dels projectes formatius
signats.
Onzè. Rescissió del conveni di dels projectes formatius
Són causes de rescissió del conveni:
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L’acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte d’aquest
conveni.
L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en el
conveni.
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(LLEIDA)

En qualsevol cas, l’entitat i la UdL es comprometen a garantir que l’estudiant que estigui
desenvolupant el projecte formatiu en el moment de la rescissió pugui finalitzar les pràctiques.
És causa de rescissió anticipada de l’execució del projecte formatiu, a més de les anteriors, la
renúncia de l’estudiant. En aquest cas, la UdL pot oferir la plaça a un altre estudiant, Si no ho
fa, ha de retornar a l’entitat els diners abonats en concepte de gestió, si s’escau.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signaen aquest conveni amb
efectes a partir del DIA de Mes de ANY.
Alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa

El rector de la Universitat de Lleida,
Per delegació.

Marc Solsona Aixala
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El vicerector d’Ordenació Acadèmica de la
Universitat de Lleida
(Resolució de 28-5-2019, DOGC núm. 7888,
de 3-6-2019)
Junta de Govern del 24 de setembre de 2020
APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’INSTITUT MOLLERUSSA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL)
(EXP.1374-27-2020)
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Mollerussa 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 l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Ensenyament.
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:



Modalitat: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els
IFE.



Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre:
Durada:
Horari:
Dies:
Pràctiques:

P.F., C.
Escola Pompeu Fabra de Mollerussa
28/09/2020 a 16/06/2021
de les 8h a les 12h
Dilluns, dimarts i dimecres
Jardineria i ramaderia

Manel Civís Llovera
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Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:
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Tutor/a:

G.P., X., Coordinador d’Ensenyament.

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. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes
en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.

Marc Solsona Aixala

APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’INSTITUT MOLLERUSSA (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (EXP.
1374-28-2020).
L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut Mollerussa 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 l’Escola Pompeu Fabra de Mollerussa, sota de dependència directa del personal
professional adscrit a la Regidoria d’Ensenyament.
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: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els
IFE.



Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre:
Durada:
Horari:
Dies:
Pràctiques:
Tutor/a:

M.R., A.
Escola Pompeu Fabra de Mollerussa
28/09/2020 a 16/06/2021
de les 8h a les 12h
Dilluns, dimarts i dimecres
Jardineria i ramaderia
G.P., X., Coordinador d’Ensenyament.

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. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes
en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.
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Quart. Notificar el present acord al Director del Centre i/o Tutor del curs i facultar al Sr.
Regidor responsable de l’Àrea d’Ensenyament 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.
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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’Ensenyament 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.
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/597, de 28 de setembre de 2020
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA MOLLERUSSA QUE
TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA
CIUTAT

Marc Solsona Aixala
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ANTECEDENTS:
I.

Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció d’activitats i
prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels
seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.

II.

El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure requereix de la
participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els diferents
àmbits del món local, tant públics com privats.

III.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de
les mateixes de manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de
Mollerussa.

IV.

És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat
envers el manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.

V.

Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment de
l’activitat esportiva vinculada a l’automobilisme, entre els seus associats i obert a la
resta de població de Mollerussa.

VI.

Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020,
s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800007 subvenció nominativa (7.000
€)

VII.

Que la finalitat del present Conveni és: El finançament d'activitats que tinguin com a
objectiu, el foment de l’activitat esportiva vinculada a l’automobilisme, el foment del
teixit associatiu, dels clubs i associacions esportives. La promoció de la ciutat amb la
realització de competicions d’àmbit autonòmic i estatal.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de
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L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com
a instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
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18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria
de Règim Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril
(Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi
diverses matèries com l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la
repercussió per a la ciutat pot considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció
de les necessitats i les aspiracions de la comunitat en el sentit que s’expressa en
l’article 66 de la mateixa llei.
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VIII.

Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals.
L’objecte d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el
corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de
ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit
pressupostari.

IX.

Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una
subvenció nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes
d’allò que es disposa a la Llei General de Subvencions.

X.

Que l’entitat Escuderia Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

XI.

Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer
pública la relació dels convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques
concedides amb indicació del seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.

03/03/2021 SECRETARI

FONAMENTS JURIDICS
1. 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. El règim jurídic dels Convenis, ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. La subvenció proposada s’ajusta a allò que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions en tant que existeix dotació al
Pressupost General de l’Ajuntament, i el beneficiari apareix determinat als estats de
despesa del Pressupost. Tanmateix, l'objecte d'aquesta subvenció resta determinat
expressament en el corresponent conveni de col·laboració [proposta] o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i
econòmica del corresponent crèdit pressupostari, extrem que queden a bastament
acreditats en l’informe corresponent.
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4. Finalment, indicar que s’ha de considerar d’aplicació l’Ordenança Reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovada pel Ple del dia 28 de
maig de 2020 (BOP 146, de 30 de juliol de 2020)
Resultant que consta en l’expedient, document acreditatiu de retenció de crèdit, Informes
Jurídics, proposta de text definitiu i informe de fiscalització prèvia; i atès que es considera
d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni, l’Alcaldia en desplegament de les
facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
A LA CIUTAT.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Escuderia
Mollerussa d’acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3410.4800007

Previsió despesa anual
7.000,00 €

Quart. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
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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 i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord a l’Escuderia Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ESCUDERIA MOLLERUSSA QUE TÉ PER
OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE A LA CIUTAT.
A Mollerussa, setembre de 2020.
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D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
I d'una altra part, Sr. **********, com a President de l'entitat Escuderia Mollerussa,
amb el NIF **********. Essent l'objecte social de l’entitat la promoció de la pràctica
d’activitats relacionades amb l’esport de l’Automobilisme, i autoritzat per subscriure el present
Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
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EXPOSEN
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la promoció
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva vinculada a l’automobilisme, entre els seus associats i obert a la resta
de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800007 subvenció nominativa 7.000€
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és:
El finançament d'activitats que tinguin com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva
vinculada a l’automobilisme, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions
esportives. La promoció de la ciutat amb la realització de competicions d’àmbit autonòmic i
estatal.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant que
concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions les previstes
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nominativament en els pressupostos municipals.
L’objecte d’aquests subvencions ha de quedar determinat expressament en el corresponent
conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb
la classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.
NOVÈ. Que, per Resolució de l’Alcalde, es va aprovar el present conveni.
DESÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
ONZÈ. Que l’entitat Escuderia Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
DOTZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003 de
17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts acorden
subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
D’acord amb el contingut de l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció es el
finançament d'activitats que tinguin com a objectiu la promoció de les activitats esportives
vinculades a l’automobilisme, la participació en activats previstes al calendari de la federació
corresponent, així com la organització del campionat d’Espanya i de Catalunya d’autocros.
De forma expressa es declara que l’activitat objecte d’aquesta subvenció resta exclosa, de
l’ampliació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (art. 6).
Considerant que la causa de la subvenció es la consecució d’una finalitat d’interès general i
comú a l’Ajuntament i a l’Escuderia Mollerussa.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.

03/03/2021 SECRETARI

I.- Actuacions objecte de la subvenció.
La participació i, si s’escau, organització de les proves programades en el calendari federatiu
corresponent, com són entre altres la celebració del Campionat d’Espanya i de Catalunya
d’Autocros previst pels dies 3 i 4 d’octubre, així com els arranjaments o manteniments que es
realitzin al circuit com a conseqüència de la realització d’aquestes activitats.
En qualsevol cas, es consideraran subvencionables les despeses que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 13.000 €.

Manel Civís Llovera
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà a Escuderia Mollerussa
7.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800007 subvenció nominativa
a Escuderia Mollerussa.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI
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CINQUENA.- Obligacions del Escuderia Mollerussa.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
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De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud el Club Patí Mollerussa, l’Alcalde
o per delegació la Junta de Govern podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total
o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir
garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant per l’entitat
beneficiària
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, Escuderia Mollerussa, haurà d’haver justificat degudament l’execució
de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

SETENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i de publicitat de la col·laboració
de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada
i altres subvencions.
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom d’Escuderia
Mollerussa.
- Comprovant del pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data
emissió i data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
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mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Escuderia Mollerussa en el moment de
presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a Escuderia Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Escuderia Mollerussa per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.

El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que Escuderia
Mollerussa incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
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DESENA.- Resolució del conveni.
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DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.
TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

03/03/2021 ALCALDE

CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
El Escuderia Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al
compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en
relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte
d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part d’Escuderia Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
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QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.

03/03/2021 SECRETARI

DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt
indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
ESCUDERIA MOLLERUSSA”
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Junta de Govern del 1 d’octubre de 2020
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L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
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La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea les
prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per
a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que
necessiten ajuda per llur subsistència. Aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials
bàsics i pot ser prestat pels ens locals o les entitats privades d’iniciativa social degudament
acreditades i inscrites al Registre corresponent per a la prestació d’aquest tipus de servei. En
aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de
2015 va aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP
de Lleida Núm. 41, del 1 de març de 2016. Tanmateix, en data 22 de desembre de 2015 es va
formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de Mollerussa
per a la cessió del local per a la prestació del servei. Considerant la naturalesa i el contingut
del mateix, és procedent actualitzar determinats vincles, incorporant-se en aquest conveni un
apartat de disposicions addicionals específiques.
Per tant, el conveni que es proposa té com a finalitat, no tan sols l’impuls del projecte Centre
de Distribució d’Aliments de la comarca del Pla d’Urgell i fixar els compromisos de les parts,
sinó, també, adequar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’ajuntament de
Mollerussa relatiu a la cessió del local.
Als efectes de definir el marc de la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, relatiu al Centre de Distribució d’Aliments; vistos els
informes favorables lliurats al respecte, la Junta de Govern Local, a proposta de l’Àrea d’Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, ACORDA:
Primer. Aprovar la proposta de CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL
DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA RELATIU AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
D’ALIMENTS, conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.

03/03/2021 SECRETARI

Tercer. 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).
Quart. 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).
Cinquè. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes oportuns i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Mollerussa, setembre de 2020
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Rafel Panadés Farré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en
nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li confereixen
els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal, en
sessió ordinària realitzada el dia 9 d’octubre de 2017.
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D’altra part, l’Il·lm. Sr. Marc Solsona 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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Ambdós, en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN:
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, reconeix en el seu article 16 que els serveis
socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social, a l’hora que disposa que tenen un caràcter
polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin
dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin
presentar. Els servis socials bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i
al relació dels destinataris dels serveis.
D’acord amb l’article 27 de l’esmentada llei, l’Administració de la Generalitat, els municipis i els
altres ens locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis
socials, d’acord amb el previst en la mateixa i, si escau, la legislació sobre organització
territorial i règim local.

D’acord amb l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, d’Organització Comarcal de Catalunya,
corresponen a la comarca les competències en matèria de cooperació, assessorament i
coordinació dels ajuntaments; les que li atribueixen les lleis del Parlament o les que li deleguin
o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els
municipis, les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals.
Així mateix, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea
les prestació del servei de distribució d’aliments a la seva disposició addicional cinquena, en la
qual defineix el servei de distribució d’aliments com un servei bàsic, de caràcter temporal, per
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D’acord amb el seu article 34, les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària de
l’atenció socials als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics, indicant en el seu apartat
3 que l’àrea bàsica de serveis socials ha d’agrupar els municipis de menys de vint mil
habitants, cas en el qual la gestió correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat
especialment amb aquesta finalitat.
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a atendre les necessitats d’alimentació de persones i famílies en situació d’urgència social i que
necessiten ajuda per llur subsistència.
Que aquest servei es coordina mitjançant els serveis socials bàsics i pot ser prestat pels ens
locals o les entitats privades d’iniciativa social degudament acreditades i inscrites al Registre
corresponent per a la prestació d’aquest tipus de servei.
Que aquestes persones han de ser derivades pels professionals dels serveis socials bàsics.
En relació al finançament dels serveis socials l’article 59 de la llei 12/2007 de serveis socials
preveu que aquests es financen amb les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, i
entre altres, amb les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i altres ens locals.
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L’article 60 de l’esmentada llei en el seu apartat 5 estableix que els municipis i els altres ens
locals han de consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els
serveis socials de llur competència.
En el seu article 62 preveu que els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat
comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis
socials, els programes i projectes, el servei d’ajuda a domicili i els altres serveis que es
determinin com a bàsics.
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en data 5 de juny de 2017 va acordar en
relació al servei del centre de distribució d’aliments un finançament del 60% fixe (per habitant)
i del 40% variable (per beneficiari) i d’acord amb les dades que figuren a l’annex I; el qual
encara és vigent actualment.
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2015 va
aprovar el Reglament regulador del Centre de Distribució d’Aliments; publicat al BOP, núm.
41, de 1 de març de 2016; i que recentment s’ha aprovat una última modificació publicada al
BOP, número 201 de 17 d’octubre de 2019.
Atès que en data 22 de desembre de 2015 es va formalitzar un conveni amb l’Ajuntament de
Mollerussa per a la cessió del local per a la prestació del servei.
Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, en el que preveu que:

Són convenis interadministratius els signats entre dos o més administracions, que poden
incloure mitjans, serveis i recursos d’altres Administracions Públiques per a l’exercici de
competències pròpies o delegades.
Per tal de fer extensius els criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen
part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb l’article 87.2 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i amb l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les
parts formalitzen els present conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la
gestió i el finançament dels serveis socials, i que es regeix pels següents pactes:
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Són convenis els acords amb efectes jurídic adoptats per les Administracions Públiques, els
organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
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Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és dona continuïtat al projecte Centre de Distribució d’Aliments
de la comarca del Pla d’Urgell, la finalitat del qual és oferir un recurs innovador i eficaç que
doni resposta al dret a l’alimentació, ampliant l’actual sistema de cobertura de necessitat
bàsiques de la població més desfavorida, consolidant el treball en xarxa que s’està realitzant
amb les administracions locals i implicant i capacitant els participants a afrontar de forma
autònoma i responsable la situació sociofamiliar en que es troben.
Segon. VALORS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Els valors que regiran el projecte seran els següents:

03/03/2021 ALCALDE

a) Obra col·lectiva: El projecte neix de la suma d’esforços d’institucions públiques, tercer
sector i societat civil.
b) Consens de criteris de valoració i derivació: Els professionals dels SSB són els
responsables de la derivació de les persones beneficiàries al CDA, les quals actuen sota
uns mateixos criteris de valoració.
c) Dignificació dels tradicionals sistemes de lliurament d’aliments: El format facilitarà que
les persones puguin escollir, normalitzant així el sistema de lliurament d’aliments. Es
garanteixen aliments bàsics mínims per a una alimentació equilibrada.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI
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d) Coresponsabilitat dels beneficiaris: Formació. El projecte fomenta l’adquisició d’hàbits
saludables, estalvi familiar, consum responsable i l’empoderament de les persones.
Autonomia en la confecció de la cistella (segons la disponibilitat de productes i segons
la normativa de funcionament del servei).
e) Finançament: El consens permet engegar un projecte de dimensions superiors a les
possibilitats de resposta de cada una de les institucions que li donen suport inicialment.


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



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

Tercer. COMPROMISOS COMUNS A TOTES LES PARTS


Formar part de la comissió de seguiment i avaluació que consta al present conveni i
donar compliment als objectius i tasques d’aquesta.
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Aquesta comissió estarà formada per:
- La consellera comarcal encarregada del servei
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-

Coordinadora de l’àrea d’atenció a les persones o la tècnica referent del centre de
distribució d’aliments
Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal
Un representant dels Ajuntaments assignat pel Consell d’Alcaldes
El gerent del Consell Comarcal

Les seves funcions seran:
- Tractar les diferents situacions que afectin al servei.
- Altres funcions derivades de la relació interadministrava de les parts,
- Valorar la gestió del servei i proposar aquelles variacions que siguin considerades com a
possibles millores de gestió del mateix. Aquestes variacions seran considerades en el
Reglament de Gestió i si suposen modificacions de caràcter econòmic hauran de ser
prèviament informades pel Consell d’Alcaldes i considerades al ple de les respectives
entitats.

Marc Solsona Aixala



El Consell Comarcal es compromet a prestar el serveis, de conformitat amb la
normativa que els regula i segons s’especifica en la documentació adjunta a aquest
conveni, per tal d’atendre les persones en situació de necessitat de la comarca que no
disposen de recursos suficients per fer-hi front.



El Consell Comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar
l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i
programes objecte d’aquest conveni i vincular les aportacions rebudes de la Generalitat
i/o qualsevol altre entitat segons el Contracte Programa anual aprovat definitivament,
donant compliment al que preveu l’article 19 del DL 4/2003, de 4 de novembre que
aprova el TRLOCC.



El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que es
desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar
l’ajuntament d’aquestes amb antelació.



El Consell Comarcal es compromet a facilitar a l’ajuntament una memòria on consti
informació general i estadística del servei amb periodicitat anual, així com també
qualsevol altra dada d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de dades de caràcter personal.



El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, mitjançant els professionals de servies socials, farà
la derivació corresponent al Centre de Distribució d’Aliment i farà el seguiment i les
intervencions que siguin necessàries en cada cas.



Les dades dels usuaris del Centre de Distribució d’Aliments s’integraran en un fitxer
responsabilitat del Consell.



El Consell Comarcal del Pla d’Urgell es compromet a gestionar i organitzar el
funcionament diari del centre (gestió d’aliments a partir dels informes de serveis
socials, aportació i coordinació dels voluntaris, realització dels cursos de formació que
segueixen els usuaris del centre,...) amb el personal tècnic corresponent.



Coordinar i dinamitzar els espais de treball en xarxa.
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Quart. COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
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Elaborar els informes i memòries del projecte, tant a nivell local com comarcal.



Gestionar els aliments; control d’estoc, compra, donacions, campanyes...



Delegar en un tècnic la tasca de fer d’enllaç en el projecte i participa a les reunions de
la comissió tècnica de seguiment del Centre de Distribució d’Aliments



Participar i afavorir la realització de campanyes de recollida d’aliments

03/03/2021 ALCALDE

Cinquè. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA


Participar en les comissions de seguiment del projecte a través del seus representant
escollit pel consell d’alcaldes.



L’Ajuntament de Mollerussa farà l’aportació econòmica necessària d’acord amb els
criteris i les condicions del servei i d’acord amb els termes econòmics que haurà
informat el Consell d’Alcaldes, per tal de contribuir en les despeses de manteniment del
Centre de Distribució d’Aliments, segons l’acord del Consell d’Alcaldes en la sessió
celebrada en data 5 de juny de 2017.



L’Ajuntament de Mollerussa facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de
govern del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i cooperarà i col·laborarà amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del Consell Comarcal.
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Sisè. VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’inicia amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2020 i,
inicialment es preveu la seva finalització amb data 31 de desembre de 2023.
La vigència del present conveni es pot prorrogar per escrit i consens exprés de les parts en
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior,. La pròrroga
no podrà excedir de 4 anys.
Setè. RESOLUCIÓ
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Són causes de resolució d’aquest conveni:






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

Vuitè. LEGISLACIÓ I JURISDCCIÓ APLICABLE

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran
resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al punt sisè. En
cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS REGULADORES DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ
EN PRECARI DE L’IMMOBLE ON S’UBICA EL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
(CDA), PER A LA GESTIÓ DEL “SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS A LA COMARCA
DEL PLA D’URGELL”.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Es modifica el punt 3 del Pacte quart, intitulat
Condicions del precari, que queda amb el redactat següent:
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3.
L’ús del be cedit en precari serà gratuït, sense perjudici que l’entitat beneficiària
assumeixi les despeses ordinàries de conservació i manteniment de les instal·lacions, incloses
les de neteja i subministrament d’energia elèctrica i aigua.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gaudeix
de la inscripció com a titular del Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell (Expedient
EM/0112/2016), Resolta favorablement per la Direcció de Serveis del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies en data 26/04/2016, es declara sense efectes el punt 7 del Pacte quart,
intitulat Condicions del precari.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. El Consell Comarcal del Pla d’Urgell compensarà a
l’Ajuntament de Mollerussa per les despeses que resultin de la liquidació efectuada, en
concepte de les que assumeixi l’Ajuntament de Mollerussa referents a subministraments i
neteja, si és el cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Interpretativa. El Pacte cinquè, intitulat Pòlissa
d’assegurança, s’interpretarà de la forma següent:
Respecte l’assegurança de les instal·lacions, l’Ajuntament assumirà íntegrament la de l’edifici,
en concepte de continent, i aquelles instal·lacions inherents. El mobiliari, electrodomèstics, i el
material d’equipament propi d’aixovar, en concepte de contingut, així com els consumibles,
serà objecte d’assegurança per part del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.
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Rafel Panadés i Farré
PRESIDENT
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

Marc Solsona Aixalà
ALCALDE”

Junta de Govern del 8 d’octubre de 2020
CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A TRAVÉS LA SEVA
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, I L’AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ
DE LA CRISI SANITÀRIA I SOCIAL PROVOCADA PER LA COVID-19 A MOLLERUSSA EN
UN CONTEXT DE CONTROL DELS REBROTS DE LA MALALTIA
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I.

La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més
àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i
ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre
context social.
Davant un escenari de nous brots de COVID-19, el sistema públic de salut de Catalunya
ha d’adoptar una línia d’actuació ajustada a les necessitats assistencials objectives, fruit
de la seva avaluació en termes sanitaris, i al control de la seva evolució des d’un punt
de vista de salut pública mentre, en paral·lel, ha d’extremar una aproximació territorial
a la situació, capaç de ponderar les necessitats de realitats canviants en un país molt
plural. Així doncs, una aproximació eficaç a la crisi ha de sumar tant la planificació de
les mesures idònies per limitar, de manera diferenciada segons cada escenari, la
projecció de les infeccions, com la seva execució, directa i de forma concertada amb
d’altres interlocutors, sota el criteri de maximitzar-ne l'efectivitat. Això s’estén a
l’objectiu general de controlar el risc de difusió a d’altres àmbits i reduir-ne l’abast de
l’impacte al mínim possible tant en termes individuals, a través de l’atenció assistencial
directa a les persones i les famílies implicades, com socials, sota una dimensió
col·lectiva vinculada al municipi, al territori de referència i al conjunt del país.

II.

L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia a Mollerussa ha activat els serveis
assistencials, en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través dels
serveis comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT). Precisament la necessitat de maximitzar l’acció assistencial
d’aquesta atenció i de reduir la difusió del contagi, aconsella aguditzar la col·laboració
en termes territorials: tant estrenyent els vincles amb l’atenció hospitalària i el conjunt
de recursos sanitaris del territori d’influència en el marc del mateix SISCAT, com
aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els serveis municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa, actuant sota les directrius i la coordinació, en tots aquests
àmbits, de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

III.

Mollerussa, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, té un seguit
de competències sanitàries, que inclouen la participació en la gestió de l'atenció
primària de la salut i la protecció de la salubritat pública. Pel que fa a la salut pública,
les competències dels ens municipals es contemplen en l’article 52 de la Llei 18/2009,
de salut pública, en relació amb l’article 66 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les característiques de la pandèmia, en la seva actual fase d’evolució, aconsellen sumar
el conjunt de capacitats de les administracions públiques disponibles per millorar la de
resposta conjunta. A aquest efecte, l’Ajuntament compta amb una xarxa de serveis
socials arrelada en tots els sectors de la ciutat, amb un coneixement profund, directe i
immediat de les condicions de cada àmbit, a partir del qual resulta possible dissenyar
intervencions més eficaces i respectuoses amb les persones sota l’objectiu, compartit
amb el Departament de Salut i el CatSalut, d’evitar la propagació del virus a la resta de
la ciutat i del país, de fer més efectives les mesures assistencials i d’aïllament, així com
facilitar una valoració estratègica constantment renovada en funció d’informació
actualitzada per facilitar la presa de decisions i les millors accions a desenvolupar
segons l'evolució de les necessitats, sota un paraigua de coneixement i valoració de les
variables que ens afecten el més exhaustiu possible.
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IV.

L’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot requerir
eventualment l’adopció de mesures cautelars. En aquest sentit, la lletra j) de l’article 55
de l’esmentada Llei, que recull les mesures d’intervenció administrativa que l’autoritat
sanitària pot exercir per protegir la salut de la població i la prevenció de la malaltia,
preveu l’adopció de mesures de reconeixement mèdic, tractament, hospitalització o
control si hi ha indicis racionals de l’existència de perill per a la salut de les persones a
causa de la circumstància concreta d’una persona o grup de persones o per les
condicions en què s’acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al
control de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o
portadors. Aquestes mesures s’han d’adoptar en el marc de la Llei orgànica 3/1986, de
14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública i de la Llei de l’estat
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de els
disposicions legals que les modifiquin i les deroguin. En el mateix sentit, l’article 63.3
de la Llei preveu l’adopció de qualsevol mesura cautelar de les previstes a la legislació
quan es produeixi un risc a causa de la situació sanitària d’una persona o grup persones
, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/1986 i Llei 29/1998; abans esmentades.

V.

Els principis generis de les relacions interadministratives recullen el mandat de facilitar
la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de
cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada supòsit a
afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes.

Aquest conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública, del
Servei Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de Mollerussa, destinat a promoure la
coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi
sanitària i social provocada per la COV1D-19 a Mollerussa, producte d’un rebrot de la malaltia,
sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la
vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan això
es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut.
Atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat conveni.
Vist l’informe jurídic en data 7 d’octubre de 2020.

1. 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. L'article 108.1 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya defineix el conveni en els termes següents:
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“Als efectes d'aquesta llei, s'entén per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret
públic, del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, amb
independència de la denominació de l'instrument que el contingui.”
I l’apartat tercer d’aquest article enumera els subjectes que poden subscriure aquests
convenis:
“Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d'interès comú.”
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3. El règim jurídic dels Convenis ve determinat pels articles 47 a 53 de Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, i articles 108 a 112, de la Llei 26/2010,
citada anteriorment.
Atès el que s’ha exposat, i considerant la conveniència de la formalització el conveni meritat, la
Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A TRAVÉS LA SEVA
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER A LA COORDINACIÓ DELS SEUS SERVEIS PÚBLICS EN LA GESTIÓ DE LA CRISI
SANITÀRIA I SOCIAL PROVOCADA PER LA COVID-19 A MOLLERUSSA EN UN CONTEXT DE
CONTROL DELS REBROTS DE LA MALALTIA.
Segon. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en
dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. 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).
Quart. 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), si procedeix.

03/03/2021 SECRETARI

Cinquè. Notificar el present acord al Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya, al
Servei Català de la Salut, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents.
“ANNEX
“Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut Pública i del
Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la coordinació deis seus
serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a
Mollerussa en un context de control dels rebrots de la malaltia.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Intervenen

104

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

980055cfb0b743cba0dea84b4cb2122d001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

D’una part, la senyora **********, secretària general del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, en nom i representació del referit Departament, d’acord amb
l’autorització de signatura aprovada per la Resolució de la consellera de Salut de data 27 de
juliol de 2020, dictada en ús de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el que es preveu en l’article 11 de la Llei 26/2020, de
4 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així
com a responsable del tractament de dades sobre el qual recau l’objecte d’aquest Conveni.

I de l’altra, el senyor **********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa, que actua assistit
pel secretari general del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa, que intervé en qualitat de fedatari
de la Corporació municipal.
Exposen
I.

La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més
àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i
ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre
context social.

Marc Solsona Aixala

Davant un escenari de nous brots de COVID-19, el sistema públic de salut de Catalunya
ha d’adoptar una línia d’actuació ajustada a les necessitats assistencials objectives, fruit
de la seva avaluació en termes sanitaris, i al control de la seva evolució des d’un punt
de vista de salut pública mentre, en paral·lel, ha d’extremar una aproximació territorial
a la situació, capaç de ponderar les necessitats de realitats canviants en un país molt
plural. Així doncs, una aproximació eficaç a la crisi ha de sumar tant la planificació de
les mesures idònies per limitar, de manera diferenciada segons cada escenari, la
projecció de les infeccions, com la seva execució, directa i de forma concertada amb
d’altres interlocutors, sota el criteri de maximitzar-ne l'efectivitat. Això s’estén a
l’objectiu general de controlar el risc de difusió a d’altres àmbits i reduir-ne l’abast de
l’impacte al mínim possible tant en termes individuals, a través de l’atenció assistencial
directa a les persones i les famílies implicades, com socials, sota una dimensió
col·lectiva vinculada al municipi, al territori de referència i al conjunt del país.
II.

L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia a Mollerussa ha activat els serveis
assistencials, en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través dels
serveis comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT). Precisament la necessitat de maximitzar l’acció assistencial
d’aquesta atenció i de reduir la difusió del contagi, aconsella aguditzar la col·laboració
en termes territorials: tant estrenyent els vincles amb l’atenció hospitalària i el conjunt
de recursos sanitaris del territori d’influència en el marc del mateix SISCAT, com
aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els serveis municipals de
l’Ajuntament de Mollerussa, actuant sota les directrius i la coordinació, en tots aquests
àmbits, de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
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I el senyor **********, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant, el
CatSalut) en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de
Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el
seu director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.4.1993), que en requereix la ratificació.
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III.

Mollerussa, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de Catalunya, té un seguit
de competències sanitàries, que inclouen la participació en la gestió de l'atenció
primària de la salut i la protecció de la salubritat pública. Pel que fa a la salut pública,
les competències dels ens municipals es contemplen en l’article 52 de la Llei 18/2009,
de salut pública, en relació amb l’article 66 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de juliol,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les característiques de la pandèmia, en la seva actual fase d’evolució, aconsellen sumar
el conjunt de capacitats de les administracions públiques disponibles per millorar la de
resposta conjunta. A aquest efecte, l’Ajuntament compta amb una xarxa de serveis
socials arrelada en tots els sectors de la ciutat, amb un coneixement profund, directe i
immediat de les condicions de cada àmbit, a partir del qual resulta possible dissenyar
intervencions més eficaces i respectuoses amb les persones sota l’objectiu, compartit
amb el Departament de Salut i el CatSalut, d’evitar la propagació del virus a la resta de
la ciutat i del país, de fer més efectives les mesures assistencials i d’aïllament, així com
facilitar una valoració estratègica constantment renovada en funció d’informació
actualitzada per facilitar la presa de decisions i les millors accions a desenvolupar
segons l'evolució de les necessitats, sota un paraigua de coneixement i valoració de les
variables que ens afecten el més exhaustiu possible.

IV.

L’eficàcia de les mesures adoptades per contenir la propagació dels brots, pot requerir
eventualment l’adopció de mesures cautelars. En aquest sentit, la lletra j) de l’article 55
de l’esmentada Llei, que recull les mesures d’intervenció administrativa que l’autoritat
sanitària pot exercir per protegir la salut de la població i la prevenció de la malaltia,
preveu l’adopció de mesures de reconeixement mèdic, tractament, hospitalització o
control si hi ha indicis racionals de l’existència de perill per a la salut de les persones a
causa de la circumstància concreta d’una persona o grup de persones o per les
condicions en què s’acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al
control de les persones que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o
portadors. Aquestes mesures s’han d’adoptar en el marc de la Llei orgànica 3/1986, de
14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública i de la Llei de l’estat
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de els
disposicions legals que les modifiquin i les deroguin. En el mateix sentit, l’article 63.3
de la Llei preveu l’adopció de qualsevol mesura cautelar de les previstes a la legislació
quan es produeixi un risc a causa de la situació sanitària d’una persona o grup persones
, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/1986 i Llei 29/1998; abans esmentades.

V.

Els principis generis de les relacions interadministratives recullen el mandat de facilitar
la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els graus de
cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada supòsit a
afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes.

Marc Solsona Aixala
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Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar
aquest Conveni d’acord amb les següents
Clàusules Primera. Objecte
El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Departament
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de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut
Pública, del Servei Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de Mollerussa, destinat a
promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la
gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COV1D-19 a Mollerussa, producte d’un
rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes
assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i
d’aïllament de la població, quan això es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del
sistema públic de salut.
Aquesta cooperació es planteja entre la Secretaria de Salut Pública, els equips d’atenció
primària que desenvolupen la seva tasca assistencial a la ciutat de Mollerussa i els
corresponents serveis municipals que l’Ajuntament determini, i es projecta sobre el conjunt de
recursos adscrits al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), en
especial els seus hospitals, així com qualsevol centre que rebi la derivació de pacients
procedents dels equips d’atenció primària de la ciutat, i les residències per a gent gran o amb
discapacitat i centres comunitaris de qualsevol tipus del seu entorn.
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En qualsevol cas, totes aquelles activitats desenvolupades en aplicació del present
conveni que afectin, directament o indirectament, funcions de vigilància epidemiològica,
s’executaran sota la direcció i coordinació de la Secretaria de Salut Pública del Departament de
Salut o unitat amb qui aquesta delegui.

3.

Segona. Règim general de cooperació.
1. L’actual moment d’emergència sanitària producte del brot detectat ha ocasionat necessitats
puntuals urgents que cal dimensionar i atendre i que, en el moment de la signatura d’aquest
Conveni, es considera que són:
a)

El seguiment de les mesures d’aïllament especifiques establertes per motius sanitaris en
aquells supòsits i segons la intensitat que es requereixi en virtut de la situació
epidemiològica.

b)

El seguiment dels contactes dels pacients, amb especial atenció als casos de persones de
risc, l’avaluació de les seves necessitats socials, l’avaluació dels riscos de contagi segons
cada situació i la proposta de mesures, incloses, si escau, de confinament, tenint en
compte la realitat específica de la traçabilitat obtinguda sobre cada cadena de contagi, les
circumstàncies de cada cas conegut i les de l’evolució general del brot.

c)

L’adopció de les mesures cautelars que s’escaiguin d’entre les previstes a la Llei de salut
pública, per garantir el compliment de les mesures d’aïllament o quarantena establertes a
les normes i els protocols sanitaris, en casos de resistència o oposició per part de les
persones obligades.

d)

L’impuls i suport en l’elaboració de plans de contingència segons permetin definir els
estàndards i les metodologies de gestió a aplicar dins de cada equipament sanitari i social
del territori que pugui entrar en contacte amb el brot.

En aquest context, correspon als equips assistencials integrats al sistema públic de salut, el
funcionament del qual depèn del CatSalut, el tractament dels malalts als dispositius del
SISCAT, així com la possible adopció de les mesures de caràcter sanitari i assistencial
d’ordenació i coordinació que puguin esdevenir imprescindibles, inclòs l’aïllament de pacients

2.
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amb COVID-19 i el confinament de persones que puguin haver-hi entrat en contacte, de
conformitat amb els criteris i les disposicions establerts en matèria de salut pública previstos
pel Govern i per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Correspon, igualment, al Departament de Salut l’adopció de les mesures de
caràcter especial a nivell territorial que escaiguin en virtut d’aquest escenari i les necessitats
detectades.
Correspon a l’Ajuntament, a través dels corresponents serveis municipals, coordinar-se tant
amb la Secretaria de Salut Pública així com amb el CatSalut i els equips d’atenció primària que
desenvolupen la seva tasca assistencial a la ciutat de Mollerussa i qualsevol dispositiu
residencial o assistencial on puguin haver pacients o usuaris tractats a centres d’atenció
primària ubicats en aquest àmbit territorial.

3.

Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma
immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible a la
relació de deures prevista al punt 1. Als efectes del seguiment de contactes, aquesta
informació pot incloure dades de caràcter personal, que han de ser objecte de tractament
d’acord amb el que estableix la clàusula quarta.

03/03/2021 ALCALDE

4.

Tercera. Aplicació executiva de les mesures generals de coordinació
La coordinació entre els serveis públics d’ambdues parts ha d’ajustar-se al marc general
previst a la clàusula precedent, sota el principi general d’actuació que els serveis municipals
que l’Ajuntament determini donin suport als equips d’atenció a la salut a la ciutat i sota la
prioritat compartida de frenar els contagis i limitar-ne la incidència personal, social i territorial.
1.

El desenvolupament executiu de la coordinació se cenyeix a la distribució de funcions
següent:
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Correspon als serveis municipals de l’Ajuntament cooperar a desenvolupar un seguiment
individualitzat dels pacients i de les cadenes de contacte amb tercers que en la Comissió de
seguiment es determini, així com el control de la seva evolució i de qualsevol incidència que
pugui afectar qualsevol d’ambdós nivells, en coordinació amb la Secretaria de Salut Pública. Els
serveis municipals, en aquest sentit, assumeixen el deure de mantenir informat amb caràcter
immediat dels resultats d’aquest seguiment i de qualsevol incidència o circumstància que pugui
resultar d’interès sanitari que se’n derivi, posant- ho en coneixement directe dels equips
d’atenció primària que actuen al territori, dels interlocutors que designi el CatSalut a través de
la Regió Sanitària de Lleida i de la Secretaria de Salut Pública. A tal efecte s’ha de facilitar als
serveis municipals la informació suficient relativa a la totalitat de pacients i de les seves
cadenes de contacte.
a)

b) Si com a conseqüència de les actuacions de seguiment de pacients i contactes,
l’Ajuntament té coneixement de l’incompliment per part d’alguna persona obligada de les
mesures d’aïllament o quarantena previstos a les normes i protocols sanitaris del Departament
de Salut, posant així en risc la salut de la població, instarà a la unitat territorial competent de
la Secretaria de Salut Pública la mesura d’intervenció escaient de les previstes a l’article 55 j)
de la Llei de Salut Pública i l’adopció de la mesura cautelar corresponent en els termes
previstos en l’article 63.3 de la referida llei, perquè se sol·liciti la ratificació judicial quan
s’escaigui i el suport dels cossos i les forces de seguretat i altres agents de l’autoritat que
tinguin encomanades funcions de seguretat, si es considera necessari. A aquests efectes,
l’Ajuntament haurà de proporcionar en relació amb les persones respecte de les quals s’insti
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l’adopció de la mesura cautelar, la informació que s’estableixi des de la Secretaria de Salut
Pública per permetre justificar davant l’autoritat judicial la procedència de la mesura i la seva
conformitat amb els protocols sanitaris vigents en cada moment.
c) L’execució de les funcions de seguiment encomanades als corresponents serveis municipals
s’ha de desenvolupar en coordinació amb els equips i dispositius assistencials i residencials del
territori, sempre sota les directrius tècniques dels equips d’atenció primària i les instruccions i
normes que puguin establir el CatSalut en matèria d’atenció a la salut i el Departament de la
Salut de la Generalitat en matèria de salut pública.
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d) Ambdues administracions, al marge de l’anterior marc d’interactuació mútua, conserven les
atribucions competencials que els són pròpies, que han de continuar desenvolupant amb
normalitat, però subjectes a l’imperatiu de coordinació derivat del present Conveni. Això
implica la mútua assumpció del deure de col·laboració per promoure una gestió de l’atenció
assistencial en tots els àmbits sensible a l’actual situació i una gestió de les necessitats socials
i individuals de la ciutadania ajustada a la realitat de la pandèmia.

El seguiment material de les cadenes de contactes dels pacients s’ha d’iniciar a instància i
sota el control directe de la Secretaria de Salut Pública i dels equips assistencials integrats al
SISCAT, sempre sota les indicacions que estableixi el CatSalut, i amb els límits ajustats a la
normativa de protecció de dades i confidencialitat de la població i dels usuaris del SISCAT.

3.

Quarta. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals a les quals tingui accés l’Ajuntament, a través dels seus serveis socials,
han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones
físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

1.

2. L’Ajuntament, pel que fa a l’accés a les dades epidemiològiques necessàries- per complir les
obligacions que assumeix en virtut d'aquest Conveni, ha d’actuar com a encarregat del
tractament. En el document annex al present Conveni es recullen les obligacions de
l’Ajuntament com a encarregat del tractament.

En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de dades
personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la confidencialitat i
secret professional.

Cinquena. Col·laboració institucional
Aquest Conveni no comporta el reconeixement d’obligacions econòmiques exigibles
jurídicament entre les parts i la seva subscripció es limita a establir el règim de coordinació
administrativa davant un repte d’interès públic recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap règim
de retribució per afrontar les despeses dels serveis públics que hi participen. En qualsevol cas,
si es requerís l’augment de dotacions, correspondria de manera independent a cadascuna de
les parts establir les mesures internes per implementar-les, sens perjudici de la possibilitat de
subscriure, en cas que ambdues ho valoressin necessari, nous Instruments de col·laboració
que desenvolupin l’actual Conveni, incloent-hi els aspectes amb contingut econòmic que
puguin valorar necessaris un cop complerts els tràmits, els procediments i les normes que els
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resultin respectivament aplicables segons la normativa vigent.
Sisena. Vigència
Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva signatura,
quals s’han de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la ciutat
Mollerussa, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així
comuniqui a l’Ajuntament o, en cas de continuïtat de la situació de crisi i absència
comunicació, transcorregut un any des de la seva signatura.

les
de
ho
de

No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per la concurrència de les
causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser objecte de pròrroga expressa
amb un límit màxim total de quatre anys.
Setena. Comissió de seguiment de la cooperació
Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una
persona representant per cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni (una
pel Departament de Salut, una pel CatSalut i una per l’Ajuntament), amb la funció de vetllar
pel compliment dels seus objectius i coordinar les mesures dels respectius serveis públics
implicats. La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de les parts i pot comptar amb la
participació dels serveis tècnics que estimi necessaris.

Marc Solsona Aixala
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1.

La Comissió pot nomenar els equips de treball tècnic necessaris formats per membres
participants en els serveis municipals, la Secretaria de Salut Pública i en els equips d’atenció
primària i/o la Regió Sanitària de Lleida, per avançar en la consecució de les finalitats del
Conveni, en el benentès que els citats equips han d’informar la mateixa Comissió de la situació
de la col·laboració regularment i sempre que aquesta li ho sol·liciti. En el cas que es nomeni
més d’un equip de treball tècnic, aquests es poden coordinar en una Oficina tècnica que ha
d’elevar les seves possibles necessitats i/o conclusions a la Comissió de seguiment.
2.

Vuitena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i
l’ordenament jurídic en general.

1.

2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir en
l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si aquest
acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar
qualsevol reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució
extrajudicial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa
administrativa de Lleida.

Novena. Ratificació
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegada de funcions d’aquest òrgan en el
director del Servei, aquest Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del Consell esmentat.
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un sol efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament.
Secretària general
Departament de Salut
Director
Servei Català de la Salut
Alcalde de Mollerussa
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1.

Aquest encàrrec de tractament habilita l’Ajuntament (encarregat del tractament), per tractar
per compte del Departament de Salut (responsable del tractament), les dades de caràcter
personal necessàries per prestar les actuacions objecte del Conveni.
El tractament consisteix en l’accés a dades corresponents a persones que tinguin el seu
domicili al municipi de Mollerussa, per facilitar el seguiment de pacients i coneixement de
cadenes de contacte com a mesura per millorar l’efectivitat de l’atenció a la salut en l’àmbit
comunitari de l’atenció primària i la gestió sanitària de la pandèmia.
Per tant, el tractament es limita a l’extracció i consulta de les dades indicades.

Marc Solsona Aixala
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Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament

Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, el
Departament de Salut (responsable del tractament) posa a disposició de l’Ajuntament
(encarregat del tractament) la informació inclosa a tractament de Vigilància Epidemiològica de
Salut Pública, relativa a persones que tinguin el seu domicili al (Municipi).
3.

Durada

La durada d’aquest encàrrec de tractament està associada al Conveni de col·laboració entre el
Departament de Salut, el CatSalut i l’Ajuntament, del qual aquest document és annex.
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4.

Obligacions de l’encarregat del tractament

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a.
Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades
per a finalitats pròpies.

Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del
tractament.

b.
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l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c.
Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu
registre d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut
de l’article 30.2 de PRGPD.
d.
No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
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L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha
d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades
a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho
prohibeixi per raons importants d’interès públic.
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al
normal funcionament dels serveis de l'encarregat.

e.

Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al
responsable, amb una antelació de 30 dies. Cal indicar els tractaments que es pretén
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves
dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la
seva oposició en el termini establert.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la
nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc.) i amb els mateixos requisits formals que
ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les
persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions.

03/03/2021 SECRETARI

f.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informarlos convenientment.

g.

Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h.
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i.
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
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j.

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici deis drets següents:

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de
perfils)
1.
2.
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Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició,
limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar per correu
electrònic a l'adreça protecciodedades.salut@gencat.cat. La comunicació s’ha de fer de forma
immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud,
juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la
sol·licitud.
k.
Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment
de recollir les dades.
l.

Notificació de violacions de la seguretat de les dades.

L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 72 hores, i a través de l’adreça del
correu electrònic (definit en el punt j), de les violacions de la seguretat de les dades personals
al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses,
quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories
i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
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2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en
el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els
possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte
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relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a
l’autoritat de control, quan escaigui.

b.

Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.

c.

d.
Implantar les mesures de seguretat que es deriven de l’aplicació de LOPDGDD, En tot
cas, cal implantar mecanismes per:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.

1.

Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
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2.

3.
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4.

Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al
risc.
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent-hi el resultat de les auditories
periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel responsable del
tractament.
e.
Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de
contacte al responsable.

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els
suports on constin, una vegada complerta la prestació.

f.
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La devolució ha de comportar la destrucció de les copies i l'esborrat total de les dades
existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
5.

Obligacions del responsable del tractament

Correspon al responsable del tractament:
Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions de
tractament que ha d’efectuar l'encarregat.

a.
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c.
d.
e.

Fer les consultes prèvies que correspongui
Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.”

Junta de Govern del 15 d’octubre de 2020

Marc Solsona Aixala
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APROVACIÓ DE L’ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ, EN RELACIÓ AMB
LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC
I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL.
Es dona compte a la Junta de Govern que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat a
l’Ajuntament de Mollerussa l’annex a l’addenda de pròrroga relatiu a la Borsa de mediació, en
relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del
COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
Aquest Conveni es fonamenta en les disposicions següents:
1. El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i estableixen un nou
programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19, en els
lloguers d’habitatge habituals.
2. La resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya estableix les condicions d’accés dels esmentats ajuts per a contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, per persones
arrendatàries que com a conseqüència del COVID-19, tinguin problemes transitòries per
atendre el pagament total o parcial del lloguer.
3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa van subscriure l’any
2019 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a la Borsa de mediació. Dit
conveni ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la corresponent addenda de pròrroga
aprovada per Junta de Govern en data 13 de febrer de 2020. (Exp. 1376-12-2019)
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4. L’Ajuntament de Mollerussa ha manifestat l’interès en la tramitació dels esmentats ajuts per
tal de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de
l’habitatge habitual.
Atès el que s’ha exposat, la Regidoria d’Acció Social Comunitària, Ciutadania i Infància,
proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la formalització, entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració
relatiu a la Borsa de mediació, en relació amb la tramitació dels ajuts per contribuir a
minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
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Segon. Notificar el present acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en temps i forma.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Tercer. Facultar el senyor Alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester, per a la
formalització de l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració
relatiu a la Borsa de mediació, en la tramitació dels esmentats ajuts.
ANNEX
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“ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE/BORSA DE MEDIACIÓ,
EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR
L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE
HABITUAL
El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 estableix
determinades mesures per pal·liar aquesta situació. Dins d’aquestes mesures, l’article 10
preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, regulat al Reial Decret 106/2018,
de 9 de març, un nou programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i
social del COVID19, en els lloguers d’habitatge habituals.
L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles
programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, incorpora de forma immediata al
Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 el nou programa d' ajuts per a contribuir a minimitzar
l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.
La RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya estableix les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.
L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació directa,
a les persones arrendatàries d'habitatge habitual, que com a conseqüència de l'impacte
econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial
o total del lloguer.

El pacte segon de l’esmentat conveni preveu la gestió per part de l’oficina d’expedients
d’ajuts per al pagament del lloguer, que es compensen per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb una contraprestació econòmica de 50€ per cada expedient tramitat, amb la
limitació econòmica de l’aportació màxima establerta en el pacte quart c. del conveni, que
només es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior i en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
No obstant, atès que l’aprovació d’aquesta nova línia d’ajuts per al pagament del lloguer, que
té caràcter transitori i extraordinari, podrà comportar un augment significatiu dels expedients
d’ajuts que de forma ordinària tramiten les oficines locals d’habitatges i les borses de
mediació, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera adient que la contraprestació
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament/Consell Comarcal, van subscriure l’any
2019 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local
d’habitatge/borsa de mediació que ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la
corresponent addenda de pròrroga.
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econòmica que correspongui als nous ajuts al pagament al lloguer no computin dins de la
limitació econòmica de l’aportació màxima que preveu el conveni d’encàrrec de gestions.
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En conseqüència, les parts acorden que:
1.

L’Ajuntament/Consell Comarcal, mitjançant l’oficina local d’habitatge/borsa de mediació,
tramitarà els expedients de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució
TES/1047/2020, de 12 de maig.

2.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca
desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó de
50€ per cada expedient tramitat.

3.

Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació màxima que s’ha
fixat en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a l’any 2020.

4.

Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els expedients tramitats
d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de manera diferenciada, en la
certificació que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb efectes de
data 31 de desembre de 2020, signada per l’interventor o excepcionalment pel secretari
de l’ens local, prevista en el pacte tercer de l’addenda de pròrroga del conveni per a l’any
2020.”

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i en la data
indicats.
LA DIRECTORA DE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
MOLLERUSSA

L’ALCADE DE
L’AJUNTAMENT

DE

APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
L’INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR (FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL) (EXP.1374-31-2020)
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L’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut de la Pobla de Segur 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 Municipal 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 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: Acord de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball en els
IFE.
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Alumne:
Cognoms i Nom:
Centre/LLoc:
Durada:
Horari:
Dies:
Pràctiques:
Tutor/a:

RLF
Piscina Coberta Municipal Mollerussa
01/10/2020 a 31/10/2020
de les 9.30h a les 14.30h
De dimarts a diumenge
Salvament i socorrisme
GNB, Coordinador de les Piscines.

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. I que l’alumne està cobert per les assegurances previstes
en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en centres de treball.
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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.
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/733, de 17 de novembre de 2020
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLETICA
XAFATOLLS DE PONENT ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA QUE TÉ PER OBJECTE EL
FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE
Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent
Escola d’Iniciació Esportiva que té per objecte el foment de les activitats esportives i de lleure
de base.
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la Promoció d’activitats i prestar els
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els
termes previstos en la normativa local.
Vist l’informe de l’Àrea d’Esports inclòs en l’Expedient 1374-30-2020.
03/03/2021 SECRETARI

Vist l’informe jurídic de Secretaria.
Vist l’informe d’Intervenció.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, l’Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ
ATLETICA XAFATOLLS DE PONENT ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA QUE TÉ PER OBJECTE EL
FOMENT EDE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE.
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Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
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Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica
Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva d’acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3420.4800015

Previsió despesa anual
7.000,00 €

Quart. Formalitzar el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Atlètica Xafatolls
de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva que té per objecte el foment de les activitats esportives i
de lleure de base.
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).

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord a l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació
Esportiva, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ ATLETICA XAFATOLLS DE
PONENT ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE BASE.
A Mollerussa, ________________________ de 2020.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, **********, president de l'entitat Associació Atlètica Xafatolls de
Ponent Escola d’Iniciació Esportiva, amb el NIF ********** l'objecte social del qual és la
promoció de la pràctica de l’esport de l’atletisme, i autoritzat per subscriure el present Conveni
segons s’acredita documentalment. D'ara endavant entitat beneficiària.

EXPOSEN
PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
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Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
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línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3420 4800015 subvenció nominativa
(7.000,00 €)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
DESÈ. Que l’entitat Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva
declara que compleix amb tots els requisits necessaris per tal de poder ser beneficiari de la
subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
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acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament de les despeses derivades de la participació en competicions oficials, gaudiment
d’especial protecció l’esport de la infància i la joventut. També poden ser objecte de subvenció,
els esdeveniments esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les lligues regulars de les diferents categories
d’atletisme, així com accions i/o esdeveniments, que tinguin com a objectiu la promoció de les
activitats esportives i de lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
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I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació en les lligues regulars de la federació
corresponent, de les diferents categories de base, d’acord amb el calendari federatiu, així com
organització i/o participació en tornejos i activitats d’atletisme.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 10.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Associació Atlètica
Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva 7.000,00 €.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3420 4800015 subvenció nominativa
Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva .
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.

L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
CINQUENA.- Obligacions de l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola
d’Iniciació Esportiva.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
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La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
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1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SISENA.- Lliurament de bestretes.
De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud l’Associació Atlètica Xafatolls de
Ponent Escola d’Iniciació Esportiva, l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern, podrà
autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o parcial import atorgat, de manera
fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir garanties. El pagament s’efectuarà
amb transferència bancària al compte indicant per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva,
haurà d’haver justificat degudament l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
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Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i
altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom de l’ Associació
Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i
data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims que preveu l’article 30 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, Associació Atlètica Xafatolls de Ponent
Escola d’Iniciació Esportiva en el moment de presentar la justificació podrà sol·licitar la
modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva la necessitat
de esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola
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d’Iniciació Esportiva per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
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DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que l’ Associació
Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva incompleixi les obligacions derivades
del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.
Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.

El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
L’Associació Atlètica Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva, mitjançant la signatura
d’aquest conveni, es compromet al compliment de les previsions legals contingudes en la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa
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de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment per part de l’Associació Atlètica
Xafatolls de Ponent Escola d’Iniciació Esportiva.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.
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Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a
dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ASSOCIACIÓ ATLÈTICA XAFATOLLS
ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA”

DE

PONENT

Decret de l’Alcaldia núm. 2020/739, de 17 de novembre de 2020

03/03/2021 SECRETARI

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE
BASE
Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Bàsquet Mollerussa que té per
objecte el foment de les activitats esportives i de lleure de base.
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la promoció d’activitats i prestar els
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els
termes previstos en la normativa local.
Vist l’informe de l’Àrea d’Esports inclòs en l’Expedient 1374-29-2020.
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Vist l’informe d’Intervenció.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, l’Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB BÀSQUET
MOLLERUSSA QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
DE BASE.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Bàsquet
Mollerussa d’acord amb el següent detall:
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Exercici
2020

Aplicació pressupostària
12.3410.4800006

Previsió despesa anual
7.000,00 €

Quart. Formalitzar el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Club Bàsquet Mollerussa
que té per objecte el foment de les activitats esportives i de lleure de base.
Cinquè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Sisè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional 9a
de la Llei 19/2014 de Transparència catalana) i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord al Club Bàsquet Mollerussa, als efectes oportuns i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA
QUE TÉ PER OBJECTE EL FOMENT DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE DE
BASE.
A Mollerussa, octubre de 2020.
REUNITS
D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, Sr. **********, president de l'entitat Club Bàsquet Mollerussa, amb
el NIF ********* l'objecte social del qual és la promoció de la pràctica de l’esport del bàsquet,
i autoritzat per subscriure el present Conveni segons s’acredita documentalment. D'ara
endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
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PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció de l’esport i del lleure
requereix de la participació activa de les associacions, així com dels agents que actuen en els
diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats esportives els clubs i entitats similars, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de
manera que permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades pels clubs esportius de Mollerussa, en la millora de l'activitat envers el
manteniment, consolidació i millora de l’àmbit de l’esport i del lleure.
L’Ajuntament d’altra banda vol promocionar el lliure accés a la pràctica de l’esport com a
instrument educatiu de valors personals i socials i foment d’hàbits de vida saludables.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’activitat esportiva, entre els seus associats i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de
2020, s'ha destinat l'aplicació pressupostària 12 3410 4800006 subvenció nominativa
(7.000,00 €)
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament d'activitats que tinguin
com a objectiu, el foment de l’activitat esportiva i de lleure, el foment del teixit associatiu,
dels clubs i associacions esportives.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 71 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), reconeix al municipi diverses matèries com
l’educació, la cultura i l’esport, en general, valorant que la repercussió per a la ciutat pot
considerar-se una activitat que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions
de la comunitat en el sentit que s’expressa en l’article 66 de la mateixa llei.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
DESÈ. Que l’entitat Club Bàsquet Mollerussa declara que compleix amb tots els requisits
necessaris per tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni,
d’acord amb el contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
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de Subvencions.
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat c) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament de les despeses derivades de la participació en competicions oficials, gaudiment
d’especial protecció l’esport de la infància i la joventut. També poden ser objecte de subvenció,
els esdeveniments esportius especials.
A títol exemplar, la participació en les lligues regulars de les diferents categories de
basquet base, així com accions i/o esdeveniments, que tinguin com a objectiu la promoció de
les activitats esportives i de lleure.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.
Les actuacions objecte de subvenció seran la participació en les lligues regulars de la federació
corresponent, de les diferents categories de base, d’acord amb el calendari federatiu, així com
organització i/o participació en tornejos i activitats de bàsquet.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 10.000 €.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni, aportarà al Club Bàsquet
Mollerussa 7.000,00 €.

03/03/2021 SECRETARI

El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa és 12 3410 4800006 subvenció nominativa
Club Bàsquet Mollerussa.
QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.

Manel Civís Llovera
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L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
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Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol circumstància, tant
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits exigits per a
la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.

De conformitat amb allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, i prèvia sol·licitud del Club Bàsquet Mollerussa,
l’Alcalde o per delegació la Junta de Govern, podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat
del total o parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de
constituir garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant
per l’entitat beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.

Manel Civís Llovera
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SISENA.- Lliurament de bestretes.
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Per autoritzar la bestreta, el Club Bàsquet Mollerussa, haurà d’haver justificat degudament
l’execució de les activitats de l’anualitat anterior.
Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI
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SETENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i
altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom del Club
Bàsquet Mollerussa.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
- Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i
data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims (tres mesos des de la finalització
del termini per a la realització de l’activitat), que preveu l’article 30.2 de la Llei 38/2003 de 17
de novembre, General de Subvencions.
Tota la documentació s’haurà de presentar i tramitar a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, el Club Bàsquet Mollerussa en el
moment de presentar la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.
VUITENA.- Deficiències en la justificació

Manel Civís Llovera
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1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà al Club Bàsquet Mollerussa la necessitat de esmenar les anomalies detectades en
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un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Club Bàsquet Mollerussa per tal que la presenti
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.

Marc Solsona Aixala
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Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que el Club
Bàsquet Mollerussa incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.

03/03/2021 SECRETARI

Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.
TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
CATORZENA.- Règim de protecció de dades.

Manel Civís Llovera
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El Club Bàsquet Mollerussa, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al
compliment de les previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en
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relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte
d’aquest conveni, exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat
derivada del seu incompliment per part del Club Bàsquet Mollerussa.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.
Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.

Marc Solsona Aixala
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Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a
dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA”

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, I L’ASSOCIACIÓ TALMA,
SERVEI I SUPORT A LES PERSONES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO
LABORALS. PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER A PERSONES
DESTINATÀRIES DE L’RGC (EXP. 1374-40-2020)
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i l’Associació Talma, Servei i Suport a les Persones per a la realització
de pràctiques no laborals. Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries
de l’RGC.
Aquestes pràctiques en empreses tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral de les
persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals de l’entorn
empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior.

Manel Civís Llovera
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Decret de l’Alcaldia núm. 2020/802, de 30 de novembre de 2020
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Aquest conveni es regularà d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre TSF/128/2017, de
19 de juny de 2017.
Les persones participants estan obligades a complir els horaris i les normes que fixi
l’Ajuntament de Mollerussa. Durant el període de pràctiques, l’assistència diària d’aquestes
s’haurà de justificar mitjançant la signatura diària del document “Control d’assistència mensual
de pràctiques en empreses”, seguint les instruccions del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, Afers Socials i Famílies segons consta en les Estipulacions del
conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI
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Les persones participants són les que figuren en l’apartat Primer de l’acord i el treball en
pràctiques de peó/na de Brigada, es realitzarà al terme de Mollerussa, del 23/11/2020 al
18/12/2020, de les 9h a les 13h, els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, sota de
dependència directa del coordinador de l’Àrea de Recursos Humans.
Vist l’informe de l’Àrea inclòs en l’Expedient 1374-40-2020.
Vist l’informe jurídic de Secretaria.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, l’Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar la conformitat a la formalització del conveni de treball en pràctiques següent:


Modalitat: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Associació Talma, Servei i Suport a les Persones
per a la realització de pràctiques no laborals. Programa de mesures actives d’inserció
per a persones destinatàries de l’RGC.



Relació Alumnes:
1- …314-G
2- …978-G
3- …550-Q
4- …166-H
5- …351-F
6- …639-E
7- …644-X
8- …453-Y
9- …735-E
10- …555-X
11- …039-N

Segon. Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny de
2017, es declara que la realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no
existència de relació laboral entre les persones participants i l’empresa signant. Per tant, els
participants/es no podran percebre cap retribució per la seva activitat formativa ni pels
resultats que se’n poguessin derivar. I que els candidats/es estan coberts/es per les
assegurances previstes en les instruccions anuals per al desplegament de la formació en
centres de treball.

Manel Civís Llovera
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per al
desplegament d’aquest acord.
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Quart. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a
l’Associació Talma, Servei i Suport a les Persones, i facultar al Sr. Regidor responsable de
l’Àrea d’Atenció Externa, Serveis Municipals, Cultura, Mercats, Fires i Protecció Animal i/o, en
el seu cas, el Coordinador/responsable de l’àrea, pel desplegament del conveni de formació
pràctica en centres de treball relatiu als candidats/es proposats/des.
ANNEX
“ESTIPULACIONS DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN
EMPRESES
Manifestacions
I.- Que el 22 de juny de 2017, es va publicar l'ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats
sense ànim de lucre per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a
persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.
II.- Que a la base 6 de l'Ordre abans esmentada, estableix la possibilitat de fer practiques en
empreses.
III.- Que aquesta actuació és elegible a través del programa operatiu del Fons Social Europeu
de Catalunya 2014-2020
núm. CCI2014ES05SFOP007, amb un cofinançament del 50%.
Clàusules
Primera. Aquest conveni té per objecte dur a terme un període de practiques no laborals que
es realitzaran en empreses de mercat ordinari o en administracions publiques.
Segona. Aquestes pràctiques en empreses tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral de
les persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals de l’entorn
empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior.
Tercera. La realització de les practiques formatives no laborals implica la no existència de
relació laboral entre les persones participants i l'empresa signant. La relació entre les persones
participants i ['empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, els
participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat formativa ni pels resultats
que se’n poguessin derivar.
Quarta. Les practiques esmentades s'adrecen al nombre de persones participants que
s'especifica en l’anvers, com a part integrant de l'acció esmentada en l'anvers.

03/03/2021 SECRETARI

Cinquena. Les practiques formatives no laborals objecte del conveni consistiran en les tasques
que sindiquen en l'anvers,
Sisena. Les practiques es duran a terme en el centre de treball de l'empresa signant, ubicat a
l’adreça que s'especifica en l'anvers.
Setena. La durada de les pràctiques i els horaris seran els que s'especificaran en l'anvers. En
termes generals cal tenir en compte que la durada màxima de les pràctiques per persona
participant serà de 100 hores i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25 i evitar l'horari
nocturn, els caps de setmana i festius.

Manel Civís Llovera
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Vuitena. S'ha d'informar d'aquest Conveni a la representació legal de les persones
treballadores de ['empresa signant, i les persones participants de les pràctiques. Cal adjuntar
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la relació nominal de les persones participants, en que ha de constar l'acceptació expressa i el
coneixement d’aquest conveni per part de la representació legal de les persones treballadores
de l'empresa.
Novena. L'empresa signant ha de proporcionar a cadascuna de les persones participants els
mitjans necessaris per dur a terme les pràctiques objecte d’aquest Conveni. Per evitar
interferència o poca dedicació del tutor/a no s'han d'incloure els dies i les hores de més
productivitat a l’empresa per a la realització de les pràctiques.
Desena. La persona participant està obligada a complir els horaris i les normes que fixi
l’empresa signant. Durant el període de pràctiques, l’assistència diària de les persones
participants s’ha de justificar mitjançant la signatura diària dei document “Control d’assistència
mensual de pràctiques en empreses”.

03/03/2021 ALCALDE

Onzena. La secretaria general de Treball, Afers Socials i Famílies farà les accions de
seguiment i control que consideri oportunes per garantir la realització correcta de les
pràctiques.
Dotzena. Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques que
s'estableix a l’anvers.
Tretzena. La Secretaria general de Treball, Afers Socials i Famílies s’encarregarà de resoldre
les qüestions litigioses sorgides de ¡a interpretació o execució del conveni; contra les seves
resolucions es podrà interposar recurs contenciós administratiu.”

Marc Solsona Aixala
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Decret de l’Alcaldia núm. 2020/816, d’1 de desembre de 2020
CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE
TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA
Vist el Conveni entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa per a
la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’agència.

L’Ajuntament Mollerussa ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposar de tres
habitatges públics, per a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials
necessitats d’atenció, per impulsar les polítiques socials municipals.
Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que gestiona el parc d’habitatges de la
Generalitat, disposa de tres habitatges protegits, els quals es troben buits i disponibles per a
ser cedits a l’Ajuntament.
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre l’agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Mollerussa, per a la cessió de la gestió de l’ús de tres
habitatges, propietat de l’Agència, a favor de l’Ajuntament, per possibilitat l’accés a un habitatge
públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció.

Manel Civís Llovera
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Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei
13/2009, de 22 de juliol, que té per objecte entre d’altres, administrar, gestionar i rehabilitar
el parc d’habitatges públic de la Generalitat de Catalunya.
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Vist l’informe de l’Àrea Social Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en l’Expedient 1376-22020.
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari núm. 015/2020, de data 18 de novembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 258/2020, de data 30 de novembre de 2020.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, l’Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AGÉNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES
HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÉNCIA.

Marc Solsona Aixala
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Segon. Aprovar la tramitació de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l'Ajuntament de Mollerussa i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya d'acord amb el següent detall:
Exercici
2020

Aplicació pressupostària
04.2311.2279911

Previsió despesa anual
1.600,00 €

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

CONVENI ENTRE L’AGÉNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE
TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÉNCIA
REUNITS
D’una part, el senyor **********, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del nomenament efectuat per Acord
del Govern 93/2020, de 14 de juliol (DOGC número 8178, de 16 de juliol de 2020) i en ús de

Manel Civís Llovera
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“ANNEX
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les facultats atorgades per l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
I d’una altra part, el senyor **********, alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa que actua en
nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les funcions que li atribueixen els
articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, 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 de Règim Local de Catalunya.
Ambdues parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de
col·laboració i

Marc Solsona Aixala
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EXPOSEN
I.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei
13/2009, de 22 de juliol, que té per objecte entre d’altres, administrar, gestionar i
rehabilitar el parc d’habitatges públic de la Generalitat de Catalunya.

II.

L’Ajuntament Mollerussa ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposar
de tres habitatges públics, per a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb
especials necessitats d’atenció, per impulsar les polítiques socials municipals.

III.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que gestiona el parc d’habitatges de la
Generalitat, disposa de tres habitatges protegits, els quals es troben buits i disponibles
per a ser cedits a l’Ajuntament.

IV.

Pel motiu abans exposat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Mollerussa han considerat la necessitat d’establir un mecanisme de col·laboració i
suport mutu per a l’accés a aquests habitatges públics i el desenvolupament dels
programes socials d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb especials
necessitats d’atenció.

V.

D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com a objectiu executar i gestionar les polítiques
d’habitatge que són competència de la Generalitat, les quals s’han de desenvolupar
d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en
concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

VI.

L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol atorga a l’Agència la funció d’evitar
que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir
l’estabilitat i la seguretat deis residents més vulnerables.

VII.

L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.

D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
Manel Civís Llovera
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CLÁUSULES
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Primera.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant l’Agència) i l’Ajuntament de Mollerussa (d’ara
endavant l’Ajuntament), per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges, propietat de
l’Agència, a favor de l’Ajuntament, per possibilitar l’accés a un habitatge públic, a aquelles
persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció.
En concret, són objecte del present conveni els següents habitatges, que estan en perfecte
estat i són apropiats per a la finalitat i l’objecte de la cessió:
1. - C/ Tarragona, 52, 3r A
2. - C/ Tarragona, 52, 3r C
3. - C/ Tarragona, 52, 3r E

(ref.
(ref.
(ref.

25-15107-0008)
25-15107-0010)
25-15107-0011)

Marc Solsona Aixala
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Segona.- Contraprestació de la cessió
L’import de la contraprestació per a la cessió de la gestió de l’ús dels habitatges a favor de
l’Ajuntament es fixa en 450,00 euros mensuals (5.400,00 euros anuals). S’afegeixen a aquest
import les previsions de les despeses de comunitat, les taxes i l’lBI. Els imports actuals de la
cessió de cadascun dels habitatges són els que consten en l’annex d’aquest conveni.
Durant la vigència d’aquest conveni, la contraprestació es revisarà anualment mitjançant
l’aplicació de la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, expressat amb dos
decimals, utilitzant com a referència l’últim mes amb dades disponibles. En el supòsit que
l’índex sigui negatiu, es considerarà que el valor de la revisió és zero. En cap cas la demora en
l’aplicació de la revisió implicarà la seva renúncia o caducitat.
Tercera.- Gestió dels habitatges
1. L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de la gestió dels habitatges, així com la cessió
a les persones o unitats familiars que determini.
L’Ajuntament establirà el criteri per determinar la persona o família que es podrà
allotjar en cadascun dels habitatges, en funció de la superfície i les característiques dels
habitatges i d’acord amb la ràtio establerta en el Decret 141/2012, de 30 de octubre,
que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat.
L’Ajuntament establirà les condicions del contracte de cessió a formalitzar amb les
persones o famílies que ocupin els habitatges cedits, ja sigui un contracte d’ús
temporal, subjecte a l’establert en aquest conveni i en la Llei 5/2006, de 10 de maig,
del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals o un contracte de
lloguer que, pel caràcter assistencial se subjectarà a l’establert en aquest conveni i en
allò que no estigui previst al Títol III de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans i supletòriament pel Codi Civil de Catalunya.
La vigència del contracte estarà supeditada al termini de vigència d’aquest conveni.

Manel Civís Llovera
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L’Ajuntament haurà de demanar autorització expressa a l’Agència per fer obres en els
habitatges objecte del conveni.
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2. En el cas que l’Ajuntament hagi de resoldre el contracte de cessió perquè la persona o
família allotjada hagi incomplert alguna de les obligacions pactades, aquest conveni
serà títol suficient perquè l’ Ajuntament pugui instar la corresponent demanda judicial,
encara que la titularitat de l’habitatge sigui de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o
d’una entitat amb patrimoni immobiliari administrat per l’Agència.
Les despeses que es generin arran de la resolució del contracte, de la demanda judicial
instada o, si escau, de la condemna en costes, seran a càrrec de les parts litigants i en
cap cas del propietari i/o de l’administrador de l’habitatge cedit per aquest conveni.
3. Anualment, l’Ajuntament informarà a l’Agència sobre les persones que ocupen aquests
habitatges i si s’escau, sobre els canvis d’ocupants que s’hagin produït.
Quarta.- Obligacions de les parts

Marc Solsona Aixala
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1. Cessió de la gestió:
Anirà a càrrec de l’Ajuntament el pagament de la contraprestació per la cessió de la
gestió de l’ús dels habitatges, a compte de la partida pressupostària número 04-23112279911 així com també les despeses de la comunitat, la repercussió de taxes, i l’lBI
estipulats en el quadre annex al conveni. Aquestes repercussions, en tractar-se de
previsions, seran regularitzades mitjançant liquidacions anuals.
El pagament d’aquests imports per part de l’Ajuntament s’efectuarà mensualment
mitjançant domiciliació bancaria, al número de compte que l’Ajuntament faciliti, i el
cobrament es farà efectiu al mes següent del lliurament de les claus de cadascun dels
habitatges.
En el cas que no s’efectuï el pagament dels imports indicats en el termini establert, el
cobrament s’efectuarà, prèvia comunicació a l’Ajuntament, mitjançant compensació
amb els imports que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o en nom de
l’Institut Català del Sol hagi d’abonar a l’Ajuntament, com a subjectes passius de les
corresponents obligacions que els hi siguin exigibles.
2. Despeses generals:

3. Despeses de conservació i manteniment:
Aniran a càrrec de l’Agència les obres de conservació, manteniment i reparació deis
habitatges que siguin necessàries per cedir-los en les condicions d’habitabilitat
requerides per la normativa vigent, així com les que corresponen ais propietaris segons
la legislació vigent.
El manteniment ordinari dels habitatges és responsabilitat del cessionari durant la
vigència de la cessió corresponent. L’Ajuntament es compromet a fer el seguiment
necessari per garantir el bon ús dels habitatges per part dels ocupants, i en cas de mal
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Anirà a càrrec de l’Ajuntament el pagament deis consums de serveis que es derivin de
l’ús de cadascun deis habitatges cedits i de les contractacions de les corresponents
pòlisses de subministraments.
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ús o negligència en la conservació, les despeses de reparació que es puguin generar
seran a càrrec de l’Ajuntament.
Així mateix, l’Ajuntament s’obliga a retornar els habitatges a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en perfecte estat d’ús i conservació per a la seva nova adjudicació.
4. Possibilitat de repercussió a les persones allotjades:
L’Ajuntament acordarà si repercuteix a les persones allotjades les mensualitats de la
cessió d’ús i de les despeses generals indicades a l’annex d’aquest conveni.
5. Assegurança continent:
L’Agència assegurarà al seu càrrec el continent dels habitatges.

Marc Solsona Aixala
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Cinquena.- Comissió de seguiment
Es constitueix una comissió de seguiment, que estarà integrada per aquelles persones
designades per cadascuna de les parts, amb un màxim de tres membres per cadascuna d’elles.
Aquesta comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol d’ambdues parts.
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són:
-

Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits.

-

Vetllar perquè es compleixin les finalitats per a les quals es cedeix la gestió de l’ús dels
habitatges objecte d’aquest conveni.

-

Proposar la modificació de la relació d’habitatges que se cedeixen, que s’haurà
d’aprovar mitjançant una addenda a aquest conveni.

-

Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest
conveni.

Sisena.- Vigència
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Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l’última signatura
electrònica d’aquest document.
L’ús inadequat d’un habitatge, per part del seu ocupant, o dels elements comuns de l’edifici on
es trobi ubicat, no afectarà la vigència del conveni per a la resta d’habitatges que s’indiquen a
l’annex d’aquest conveni.
Setena.- Causes de resolució
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
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a) El compliment del seu objecte.
b) Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent o de la seva prorroga.
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c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les
disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la
seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15
dies.
e) Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra
part amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes excepcionals i
justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del conveni.
f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
g) Les generals establertes per la legislació vigent.

03/03/2021 ALCALDE

En el cas d’extinció anticipada del conveni, la Comissió de Seguiment fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, establirà un termini improrrogable
per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació dels
compromisos econòmics adquirits, en el seu cas, d’acord amb les regles que estableix l’article
52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitena.- Resolució de controvèrsies
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
ANNEX
Referen
cia

25-151070011
”

Contrapres Previ
Superfície
tació
sió
útil
IBI
mensual
C/
102,69
38,24
150,00€
Tarragona, m2
€
52, 3r A
C/
32,94
2
150,00€
Tarragona, 88,09m
€
52, 3r C
C/
100,03
35,29
150,00 €
Tarragona, m2
€
52, 3r E
Habitatge

Previ Previsi
TOTA
ó
sió
L
Taxes Quotes
Comun 257,2
8,90€ 60,13€
itat
7€
243,7
8,57€ 52,20€
1€
8,72€ 55,39 €

249,4
0€

Decret de l’Alcaldia núm. 2020/859, de 14 de desembre de 2020
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ COMARCAL
URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM) DESTINAT AL TRANSPORT DE
PERSONES USUARIS DE L’ASSOCIACIÓ.
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Per l’Ajuntament de Mollerussa
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Vist el Conveni entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al
Minusvàlid (ACUDAM) que té per objecte el transport de persones usuaris de l’Associació.
Aquest Ajuntament té entre les seves àrees d’actuació la Promoció d’activitats i prestar els
serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns en els
termes previstos en la normativa local.
Vist l’informe de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en l’Expedient
1374-44-2020.
Vist l’informe jurídic del Vicesecretari núm. 014/2020, de data 18 de novembre de 2020.

03/03/2021 ALCALDE

Vist l’informe d’Intervenció núm. 286/2020, de data 4 de desembre de 2020.
Per tot l’exposat, i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, l’Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, DECRETA:
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ
COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM) DESTINAT AL TRANSPORT DE
PERSONES USUARIS DE L’ASSOCIACIÓ.
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l’expedient de la despesa.
Tercer. Aprovar el compromís de despesa de l’Ajuntament de Mollerussa i l’Associació
Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM) d’acord amb el següent detall:

Marc Solsona Aixala
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Exercici
2020

Aplicació pressupostària
04.2310.4800010

Previsió despesa anual
15.000,00 €

Quart. Formalitzar el Conveni l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM)
que té per objecte els diferents serveis de transport a les persones usuaris d’ACUDAM.
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 i publicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Setè. Notificar el present acord a l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid
(ACUDAM), als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I L’ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL
D’AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM). DESTINAT AL TRANSPORT DE PERSONES USUARIS DE
L’ASSOCIACIÓ.
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A Mollerussa, _______________ de 2020.
REUNITS
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D'una part, l'Excm. Sr. **********, com a Alcalde en nom i representació de
l'Ajuntament de Mollerussa i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, actuant especialment autoritzat per a la signatura
del present Conveni per acord de la Junta de Govern.
I d'una altra part, Sra. **********, presidenta de L’ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL
D’AJUDA AL MINUSVÀLIC (ACUDAM), amb el NIF ********** l'objecte social es el foment de
l’assistència, recuperació i ensenyament, inserció social i laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual, les quals estan incapacitades per ala seva integració social al ritme i
capacitat mitjana de les altres persones, això com vetllar i treballar per aconseguir plenament
el dret a una vida de qualitat, d’igualtat i de no discriminació; vetllant per la dignitat, l’honor,
la intimitat i la pròpia imatge de qualsevol persona. D'ara endavant entitat beneficiària.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:

Marc Solsona Aixala

PRIMER. Que aquest Ajuntament té entre les seves àrees d'actuació la PROMOCIÓ
d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions
dels seus veïns ens els termes previstos en la normativa local.
SEGON. El desenvolupament de les polítiques de promoció social i inserció de persones
amb capacitats reduïdes requereix de la participació activa de les associacions, així com dels
agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
TERCER. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament
d’activitats que fomentin l’assistència, la recuperació, l’ensenyament i la inserció social i
laboral entitats com ACUDAM, impulsores d’aquestes activitats, en aquesta línia, esdevé
convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació de les mateixes de manera que
permeti la implementació de la seva activitat en l'àmbit de Mollerussa.
QUART. És per això que l’Ajuntament de Mollerussa considera oportú donar suport a les
actuacions portades a terme per ACUDAM.
CINQUÈ. Que l'entitat beneficiària a dalt referenciada té com a objecte social el foment
de l’assistència, recuperació i ensenyament, la inserció social i laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual, les quals estan incapacitades per ala seva integració social al ritme i
capacitat mitjana de les altres persones, això com vetllar i treballar per aconseguir plenament
el dret a una vida de qualitat, d’igualtat i de no discriminació; vetllant per la dignitat, l’honor,
la intimitat i la pròpia imatge de qualsevol persona i obert a la resta de població de Mollerussa.
SISÈ. Que al pressupost general d'aquest Ajuntament aprovat en data 30 d’abril de 2020, s'ha
destinat l'aplicació pressupostària 04 2310 4800010 “transport ACUDAM” amb una consignació
per import de 15.000,00€.
SETÈ. Que la finalitat del present Conveni és: el finançament del transport de persones
que reben diversos serveis i participen en activitats que tinguin com a objectiu, la prestació
dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
Aquest objecte resta vinculat amb el que es disposa en els articles, 57 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; art. 111 del RDLEG 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local; article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tenint en compte l’objecte, aquesta activitat pot considerar-se d’interès públic, en tant
que concorre amb les competències que l’article 66 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril (Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), valorant que la repercussió per a la ciutat
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pot considerar-se, que contribueix a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions de la
comunitat.
VUITÈ. Que l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, preveu com a supòsit de concessió directa de subvencions el de les previstes
nominativament en els pressupostos municipals, de conformitat amb el que estableixen els
convenis i en la normativa reguladora de les mateixes: “S’entén per subvenció prevista
nominativament, aquella en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin
determinats en els estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquests subvencions ha de
quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.”.
NOVÈ. Que l’article 65.3 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Subvencions, disposa que el conveni de concessió d’una subvenció
nominativa tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes d’allò que es
disposa a la Llei General de Subvencions.
DESÈ. Que l’entitat ACUDAM declara que compleix amb tots els requisits necessaris per
tal de poder ser beneficiari de la subvenció regulada pel present conveni, d’acord amb el
contingut dels articles 11 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ONZÈ. Que tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposen que els subjectes inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre ells l’administració local, han de fer pública la relació dels
convenis subscrits, i també les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del
seu import, l’objectiu o la finalitat i els beneficiaris.
Per l’exposat, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.a) de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i amb l'anteriorment exposat, Les parts
acorden subscriure el present Conveni. El qual es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni.
En consonància amb allò previst a l’article 2, apartat o) de l’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, l'objecte de la subvenció és el
finançament de les despeses derivades del transport de persones usuaris d’ACUDAM.
SEGONA.- Actuació a subvencionar i previsió de costos.
I.- Actuacions objecte de la subvenció.

03/03/2021 SECRETARI

Les actuacions objecte de subvenció seran els diferents serveis de transport que ACUDAM
presta a les persones que reben serveis de l’assistència, recuperació, ensenyament, inserció
social i laboral.
II.- Previsió de costos
El pressupost total previst per les activitats que son objecte de la subvenció és de 18.000,00€.
TERCERA.- Quantia de la subvenció.
L’Ajuntament de Mollerussa en compliment d’aquest conveni aportarà a ACUDAM 15.000,00€
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El crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció nominativa és 04 2310 4800010
“transport ACUDAM” .
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QUARTA.- Compatibilitat amb altres ingressos.
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mollerussa pot ser compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals,
en els termes que determinin els seus instruments reguladors.
L’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament de Mollerussa en cap cas pot ser de tal
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost de l’activitat subvencionada.
CINQUENA.- Obligacions d’ACUDAM
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Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre, General de Subvencions i en concret al compliment de les següents
obligacions específiques:
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat.
2. Comunicar a l’Ajuntament de Mollerussa la modificació de qualsevol
circumstància, tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels
requisits exigits per a la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions
exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina
la concessió.
4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament de Mollerussa.
6. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la
concessió.
7. Fer constar que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Mollerussa.
8. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com
també a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la
Intervenció. En el transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats
a aportar tota la informació que els sigui requerida.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
10. Donar compliment als deures de transparència previst a l’art. 15.2 de la Llei
19/2014,de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern; l’obligació la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració, a l’efecte de fer-les públiques.
11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos
a la llei general de subvencions i al Reglament general de subvencions.
SISENA.- Lliurament de bestretes.
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delegació la Junta de Govern, podrà autoritzar una bestreta o pagament avançat del total o
parcial import atorgat, de manera fraccionada o íntegrament, sense necessitat de constituir
garanties. El pagament s’efectuarà amb transferència bancària al compte indicant per l’entitat
beneficiària.
En qualsevol cas, previ pagament de la subvenció l'entitat beneficiària haurà d'acreditar que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
A aquests efectes s’autoritza a l’Ajuntament per obtenir de forma directa la acreditació
d’aquestes obligacions a través de certificats telemàtics. Eximint d’aportació les corresponents
certificacions.
Alternativament, es podrà presentar una declaració responsable.
Per autoritzar la bestreta, ACUDAM, haurà d’haver justificat degudament l’execució de les
activitats de l’anualitat anterior.
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Serà d’aplicació, en tot cas, allò previst a l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
SETENA.- Justificació de la subvenció.
Les aportacions de l’Ajuntament de Mollerussa es faran efectives, en qualsevol cas, prèvia
justificació de la despesa per un import igual o superior al pressupost de les activitats objecte
de la subvenció. L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la subvenció, si el beneficiari no és
consumidor final i se’l pot deduir.
Les depeses a justificar seran les imputables a les activitats objecte de la subvenció realitzades
a partir del primer dia de l’any.
En el moment de la justificació caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, segons model
facilitat per l’Ajuntament, en el qual es detallarà:
1. Declaració de realització de les activitats a subvencionar.
2. Memòria explicativa de les actuacions realitzades i del compromís de publicitat de la
col·laboració de l’Ajuntament.
3. Memòria econòmica de les actuacions, que inclourà:
- Els cost total de les activitats subvencionades.
- Finançament de les activitats, amb indicació dels fons propis, subvenció atorgada i
altres subvencions .
- Factures originals o fotocòpies compulsades pel Ajuntament, a nom d’ACUDAM.
- Comprovant de pagament de les factures presentades.
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-

Relació detallada de les factures amb identificació del creditor, import, data emissió i
data de pagament.
4. Es farà constar que tots els documents originals es troben arxivats i a disposició de
l’Ajuntament de Mollerussa i que seran conservats per un període no inferior a 6
anys.
Atès allò previst a l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Mollerussa, el termini per presentar la justificació de les despeses serà d’un
mes des de la finalització de l’activitat subvencionada. No obstant, podrà sol·licitar-se una
pròrroga de la justificació sense superar els terminis màxims de tres mesos que preveu l’article
30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Si una vegada realitzades les activitats la despesa efectiva és inferior a la determinada com a
pressupost de costos de la clàusula segona del conveni, ACUDAM, en el moment de presentar
la justificació podrà sol·licitar la modificació del pressupost de l’activitat.
L’Alcalde, amb la finalitat de garantir el cobrament íntegre de la subvenció, podrà acordar la
reducció del pressupost mitjançant resolució expressa que serà simultània amb l’acord
d’aprovació de la justificació de l’activitat.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

VUITENA.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es
comunicarà a ACUDAM la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a ACUDAM per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
NOVENA.- Denúncia o modificació del conveni.
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESENA.- Resolució del conveni.
El conveni podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’acord.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.

L’Ajuntament de Mollerussa podrà iniciar l’expedient de revocació, total o parcial, de
l’atorgament de la subvenció a que es refereix aquest conveni, en el supòsit que ACUDAM
incompleixi les obligacions derivades del mateix.
En el seu cas, l’expedient de revocació s’iniciarà amb el requeriment previ previst a l’article
70.3 del reglament general de subvencions.
DOTZENA.- Reintegrament.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

ONZENA.- Revocació de l’atorgament de la subvenció.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Seran causes de reintegrament les previstes a l’article 37 Llei general de subvencions i el
procediment es tramitarà de conformitat amb els articles 91 i següents del Reglament general
de subvencions.
TRETZENA.- Publicitat
El present conveni, amb identificació de l’entitat beneficiària i l’import de la subvenció
concedida, es farà públic a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. A la web de
l’Ajuntament i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

03/03/2021 ALCALDE

CATORZENA.- Règim de protecció de dades.
ACUDAM, mitjançant la signatura d’aquest conveni, es compromet al compliment de les
previsions legals contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació, en relació a la
recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni,
exonerant a l’Ajuntament de Mollerussa de qualsevol responsabilitat derivada del seu
incompliment per part d’ACUDAM.
Tant mateix l’Ajuntament de Mollerussa com a responsable del tractament de les dades
personals aportades pel conveniat, es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i demès normativa d’aplicació.
QUINZENA.- Jurisdicció.

Marc Solsona Aixala
03/03/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Aquest conveni té caràcter administratiu. Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte
al compliment del mateix, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
SETZENA.- Durada del conveni.
Aquest conveni tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de
2020.
DISSETENA.- Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d’aplicació l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa. Així com la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reglament de desplegament
d’aquesta Llei aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 18 de juny.
En prova de conformitat, se signa el present conveni, per duplicat, en el lloc i data a
dalt indicat.
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA AL
MINUSVÀLID (ACUDAM)”

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Junta de Govern del 17 de desembre de 2021
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE
INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES
QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITAGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES
SOCIALS (ref. BDNS 535893)
Vist el projecte de l’Acord marc per a l’Adhesió al Programa d’Ajuts a les entitats que integren
l’Administració Local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons
d’Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials.

Per tot l’exposat, li atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acord marc per a l’Adhesió al Programa d’Ajuts a les entitats que integren
l’Administració Local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons
d’Habitatge de Lloguer destinat a Polítiques Socials.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

Vist l’informe del Vicesecretari en data 14 de desembre de 2020.

Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
Tercer. 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).
Quart. 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.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes oportuns
i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
ANNEX
“ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE
INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES
QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITAGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES
SOCIALS (ref. BDNS 535893)
I.

D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència), aquesta és una entitat de dret
públic que té per finalitat executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord
amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals, i en concertació, si
escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Vist l’informe de l’Àrea d’Acció Social Comunitària, Ciutadania i Infància inclòs en l’Expedient
1374-51-2020.

03/03/2021 SECRETARI

03/03/2021 ALCALDE

L’objecte d’aquest conveni és oferir a les entitats que integren l’administració local de
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat a
polítiques socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat d’adherir-se al programa
d’ajuts previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a contribuir al finançament dels
ajuts que aquestes entitats apliquen en els lloguers o contraprestacions dels contractes de
lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat
a polítiques socials, per tal de prevenir situacions de risc d’exclusió residencial.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

L'article 3 de la Llei esmentada atribueix a l’Agència, entre d'altres, la funció de
gestionar i executar programes socials relacionats amb l'habitatge per al foment del
lloguer i d'evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius econòmics, tot
garantint l'estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.

Marc Solsona Aixala

II.

El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix ajuts per
garantir que l’esforç per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual sigui
proporcionat als ingressos ponderats de la unitat de convivència, especialment si els
membres que la integren es troben en situació d’emergència social o en risc d'exclusió
residencial.

III.

Mitjançant l'Acord de 12 de juny de 2015 es va constituir el Fons d'habitatge de lloguer
destinat a polítiques socials. Aquest Fons es configura com un instrument destinat a
posar a disposició de les persones i famílies en risc d'exclusió residencial els habitatges
de titularitat pública o privada que integrin aquest Fons en règim de lloguer social. Dels
habitatges que formen part d'aquest Fons, destaquen els que provenen dels parcs
d'habitatges gestionats per ens locals.
Aquest Acord disposa que els habitatges adscrits al Fons que estiguin gestionats per
administracions públiques, hauran de ser llogats per un import inferior en un 20% a la
mitjana del lloguer de mercat de la zona, d’acord amb les estadístiques del registre de
fiances de lloguer de la Generalitat de Catalunya.

IV.

D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, les administracions públiques actuen i es relacionen de
conformitat amb el principi de col·laboració - entesa com el deure d’actuar amb la resta
d’Administracions Públiques per assolir fins comuns - i amb el principi de cooperació quan dos o més Administracions de forma voluntària i en exercici de les seves
competències, assumeixen compromisos específics per dur a terme una acció comú-.
L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions de
cooperació requereix l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords d’òrgans
de cooperació. Així mateix l’article 144.1 preveu diferents tècniques de cooperació,
entre les quals, l’apartat d) determina la prestació de mitjans materials, econòmics o
personals a altres administracions públiques. L’apartat 2 del mateix article 144 precisa
que en els acords en què es formalitzi la cooperació s’han de preveure les condicions i
els compromisos que assumeixen les parts que els subscriuen.

V.

Així mateix, l’article 90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu que la
concurrència en la concessió de subvencions no serà preceptiva si els beneficiaris són
corporacions i entitats locals i l'objecte de la subvenció és inclòs en plans o en
programes prèviament aprovats.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Aquesta Llei 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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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Per tot això, i amb la finalitat de fixar els criteris i difondre el procediment per a
l’adhesió al programa d’ajuts per a les entitats que integren l’Administració local de
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer
destinat a polítiques socials,
S’ACORDA
Primer. Objecte

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Aquest Acord té per objecte oferir a les entitats que integren l’administració local de Catalunya
que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat a polítiques
socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat d’adherir-se al programada d’ajuts
previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a contribuir al finançament dels ajuts que
aquestes entitats apliquen en els lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer o
cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a
polítiques socials, per tal de prevenir situacions de risc d’exclusió residencial.
Segon. Obligacions dels ens local adherits
Les entitats que s’adhereixin a aquest Acord es comprometen a:
a) Estar adherides al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques Socials, a data
01.09.2020.
b) Comunicar a l’Agència qualsevol modificació en les condicions, règim jurídic o destinació
i ús dels habitatges pels quals l’Agència realitza aportacions.
c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de les
actuacions de gestió d’habitatges objecte d’aquest Acord, i sotmetre's a les actuacions
de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents
d'acord amb la normativa aplicable.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.

03/03/2021 SECRETARI

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una aportació econòmica per tal de cooperar al
finançament dels ajuts que les entitats adherides apliquen en els lloguers o contraprestacions
dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons d’habitatge
de lloguer destinat a polítiques socials, 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.
Quart. Aportació

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

L'import de la dotació pressupostària d'aquestes aportacions es fa amb càrrec a la partida
D/460.0001 del pressupost de l’Agència per a l’exercici 2020, per un import de fins a 800.000
euros, d’acord amb els termes que s’estableixen a continuació.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

-

L’Agencia de l’habitatge realitzarà, anualment i durant la vigència d’aquest Acord, el
pagament d’un import màxim per habitatge gestionat de fins a 150 euros mensuals, per
les mensualitats incloses entre el mes següent al de signatura del contracte i el mes de
desembre d’aquella anualitat, inclòs.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la fixada per
l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de convivència del
llogater de l’habitatge) i la renda de lloguer objectiva (la que correspondria pagar d’acord amb
els preus habituals i les característiques de l’habitatge), amb un import màxim mensual de 150
€.
-

En tot cas, l’aportació màxima serà de 1.800 euros per habitatge.

-

Excepcionalment, per als casos d’habitatges adjudicats a proposta d’una mesa de
valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials, l’aportació màxima per
habitatge serà de fins a un import equivalent a 240 euros mensuals.

Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer ajustada (la fixada per
l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies personals de la unitat de convivència de
l’adjudicatari de l’habitatge per acord de la Mesa d’emergències) i la renda de lloguer objectiva
(la que correspondria pagar d’acord amb els preus habituals i les característiques de
l’habitatge), amb un import màxim mensual de 240 €.
-

El pagament d’aquestes quantitats resta subjecte a l'import màxim de la dotació
pressupostària i no genera dret de continuïtat en l'assignació de finançament als
beneficiaris.

-

En el supòsit que el nombre de sol licituds superi l'import màxim de la dotació
pressupostària, es procedirà a prorratejar l’import global del pressupost entre els
diferents habitatges gestionats per les entitats locals adherides.

Cinquè. Sistema d’Adhesió a l’Acord

03/03/2021 SECRETARI

Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que
formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials poden adherir-se a
aquest Acord mitjançant la presentació a l’Agència del document d’adhesió de l’Annex 1, al
qual s’adjuntarà la documentació que consta a l’Annex 2, en el termini màxim de 15 dies
naturals des de la data de recepció de la tramesa d’aquest Acord mitjançant l’EACAT.
Sisè. Justificació
Les aportacions a les entitats locals adherides es faran anualment, un cop justificades les
actuacions objecte d’aquest Acord, amb la presentació de la documentació relacionada a
l’Annex 3, referida a cada habitatge gestionat, davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
abans del 30 de gener del 2021.
Setè. Exclusió

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

Queden exclosos d’aquest Acord els habitatges següents:

152

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

980055cfb0b743cba0dea84b4cb2122d001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

-

Habitatges que siguin titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

-

Els contractes dels habitatges als que s’hagi aplicat les mesures previstes al Reial
Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i concretament
les previstes a l’article 4 relatiu a l’aplicació automàtica de la moratòria del deute
arrendatici en cas de grans tenidors i empreses o entitats publiques d’habitatge.

-

Els habitatges els llogaters dels quals ja gaudeixin de les subvencions i les prestacions
per al pagament del lloguer que l’Agència de l'Habitatge de Catalunya atorgui o, si és el
cas, renovi, per al mateix any.

-

Els habitatges que hagin rebut els ajuts que es concedeixen a les entitats adherides a la
Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social.

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

Novè. 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
vinculades a 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 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.
S.M., A.
President de l'Agéncia de l'Habitatge de Catalunya

Annex 1
Adhesió a l’Acord Marc per a l’Adhesió de les entitats que integren l’Administració
local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de
lloguer destinat a polítiques socials

En (nom del representant), en nom i representació de (nom de complert de l’entitat
social/Ajuntament) segons (descripció de la documentació en virtut de la qual en té la
representació)
SOL·LICITA
L’adhesió de (nom complert de l’entitat social/Ajuntament) a l’Acord Marc per a l’adhesió de les
entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen
part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb expressa manifestació
del compromís ineludible d’atendre i complir amb totes les obligacions derivades del referit
Acord.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

Nom
Càrrec
Entitat
Annex 2
Documentació que cal adjuntar al document d’adhesió:
- Certificat del secretari/ária de l'ens local, del president/a de l'entitat pública o del òrgan de
govern corresponent, d’acord amb el model facilitat per l’Agència, en què consti:
-Les dades dels habitatges gestionats per l’ens local, pels quals sol·licita l’adhesió al
present Acord

Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2

03/03/2021 ALCALDE

-Que disposen de la documentació següent, que els òrgans competents de l’Agència de
l'Habitatge de Catalunya podran sol·licitar per efectuar les comprovacions necessàries:




Els contractes d'arrendament o cessió d'ús.
Els rebuts de la renda del contracte d'arrendament o de la prestació del contracte de
cessió d'ús de l'habitatge.
La documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència

- L'import de la renda o de la contraprestació que objectivament correspondria a aquell
habitatge, sense ajustar-se als ingressos de la unitat de convivència.
- Imprès normalitzat a nom de l'entitat sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què
s'ha de realitzar l’ingrés de les quantitats a abonar per l’Agència.
Annex 3
Documentació a aportar per les entitats locals adherides, per tal de justificar les
actuacions objecte d’aquest Acord

03/03/2021 SECRETARI

- Certificat del secretari/ária de l'ens local, del president/a de l'entitat pública o del òrgan de
govern corresponent, d’acord amb el model facilitat per l’Agència, en què es faci constar les
següent dades:
-

la relació dels habitatges gestionat per l’ens local, pels quals s’ha adherit al present
Acord.
la renda o la contraprestació efectivament cobrada per l’ens local en relació a cadascun
d’aquests habitatges.”

Junta de Govern del 29 de desembre de 2020
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El Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) ha informat a l’Ajuntament de Mollerussa, de la
previsió de formalització entre aquest Ens i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF), de la ADDENDA PRÒRROGA PER A 2021 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2026-2019, PER
A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,
ALTRES PROGRAMES REATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLITIQUES D’IGUALTAT. El contracte
programa 2016-2019, a què fa referència aquesta Addenda de pròrroga, fou signat entre el
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016.
Tanmateix, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han lliurat informe en el
qual es posa de manifest el següent:
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Atès els diferents convenis entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de
Mollerussa, els quals es sustenten amb el Conveni per a la coordinació, cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat (Contracte Programa); en relació als següents serveis:
-

Fitxa
Fitxa
Fitxa
Fitxa

2.1:
2.1.1:
2.2:
7.1:

- Fitxa 7.2.
- Fitxa 37:
- Fitxa 42:

Servei d’atenció diürna
Servei d’atenció diürna modalitat estiu
Serveis socioeducatius davant situacions de risc
Migracions i ciutadania. Programes i accions cofinançats pel FSE.
o Mòduls Formatius.
Migracions i Ciutadania. Activitats de cohesió social altes programes i accions
Plans i mesures d’igualtat en el treball
Oficines joves de la XNE

Atès que la vigència del Contracte Programa i el que vincula els dos ens és 31 de desembre de
2020;
Atès, que per tal de poder realitzar el pressupostos i organitzar tècnicament els serveis per al
2021:
.../..

2.- Que amb data 9 de desembre de 2020 arriba per tramesa genèrica EACAT, l’addenda del
Contracte Programa 2021, la qual es preveu passar per al proper Ple de la Corporació
Comarcal, amb data gener 2021.
La situació plantejada és anàloga a la de l’anualitat 2020, motiu pel qual Junta de Govern
Local, en sessió de 29 d'abril de 2020 aprovar la vigència per a 2020 dels efectes d’aquells
convenis que fins a 31/12/2019, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell
Comarcal del Pla d‘Urgell i que despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte
Programa [CP] 2016-2019 formalitzat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i el Consell Comarcal el 31 d’agost de 2016. Els convenis, quins efectes s’han de declarar
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1.- Que amb data, octubre de 2020 arriba al Consell Comarcal una carta de compromís del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on comunica la seva voluntat ferma de donar
continuïtat del contracte programa, amb les mateixes condicions, com a mínim, que les que hi
consten al conveni 2020;
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vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de Pròrroga per a 2020 del CP 2016-2019, són els
següents:
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)
 Fitxa 01 - SAD dependència
 Fitxa 01 - SAD Social
FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
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FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions.
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en
allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la vigència
correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
L’addenda de pròrroga fou formalitzada en els preceptius convenis, degudament formalitzats,
tal i com s’acredita en l’expedient 1374-5-2020.
Es fa constar, als efectes oportuns, que la proposta ha estat informada favorablement per
l’Àrea responsable i pels serveis jurídics municipals.

Primer. Declarar la vigència per a 2021, dels efectes d’aquells convenis que fins a
31/12/2020, vinculaven a l’Ajuntament de Mollerussa amb el Consell Comarcal del Pla d‘Urgell
i que despleguen els programes i/o accions incloses en el Contracte Programa [CP] 2016-2019
i l’Addenda de 2020.
Segon. Els convenis, quins efectes es declaren vigents en tant que s’emparen en l’Addenda de
Pròrroga per a 2020 del CP 2016-2019, són els relatius a les fitxes que seguidament s’indica,
els quals han estat aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 24 d’abril de 2020:
FITXA 01: SERVEIS SOCIALS BÀSICS
 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i Adm)
 Fitxa 01 - SAD dependència
 Fitxa 01 - SAD Social
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Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
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FITXA 02.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA
FITXA 02.1.1: SIS [*] SERVEI D'ATENCIÓ DIÜRNA ESTIU
FITXA 02.2: SIS [*] SERVEIS SOCIOEDUCATIUS DAVANT DE SITUACIONS DE RISC
FITXA 07: MIGRACIONS I CIUTADANIA.
 Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE
 Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions.
FITXA 37: PLANS I MESURES D’IGUALTAT EN TREBALL
FITXA 43: PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT
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[*] SIS: SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
En relació amb la FITXA 42, OFICINES JOVES DE LA XARXA NACIONAL D'EMANCIPACIÓ, en
allò que afecti a la col·laboració respecte el funcionament i serveis de l’Oficina Jove, la vigència
correspondrà declarar-la al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Tercer. La vigència del convenis serà en les mateixes condicions que les corresponents a
l’Addenda de 2020. En conseqüència, es declaren subsistents els contractes laborals vinculats,
total o parcialment, al desplegament de les fitxes esmentades.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i donar-se trasllat als
serveis responsables de llur implementació, així com als serveis econòmics (Intervenció de
Fons) i de RRHH, als efectes de garantir el finançament de les accions i programes inclosos en
les respectives Fitxes i la continuïtat del personal amb contractacions laborals temporals,
vinculat al desplegament d’aquestes.
Cinquè. La plena efectivitat d’aquesta Resolució queda condicionada a la formalització entre
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (CCPU) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF), de la ADDENDA PRÒRROGA PER A 2021.
Decret de l’Alcaldia núm. 2020/926, de 29 de desembre de 2020

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa no disposa, actualment, de tècnics que puguin desplegar
l’especialitat ARQUITECTURA I URBANISME; per aquest motiu des de l’1 de juliol de 2012,
aquest servei es presta mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el qual,
desprès de successives pròrrogues, ha vençut el dia 31/12/2019.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ha proposat un nou conveni amb efectes 1 de gener de
2020 i fins el 31 de desembre de 2023, que preveu, a més de la prestació dels serveis
d’assistència tècnica d’àmbit general, la prestació dels serveis relacionats amb l’administració
electrònica. En el conveni proposat es pretén establir mecanismes de col·laboració per a
l’exercici d’aquestes competències concurrents entre ambdues administracions.
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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ÀMBIT
GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
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En concret, del ventall de serveis que preveu el conveni, l’Ajuntament de Mollerussa
s’adheriria, exclusivament, als SERVEIS GENERALS D’ARQUITECTURA I URBANISME, en els
termes i abast següents:


L’adhesió serà per a tota l’anualitat 2020 i fins els 31 de març de 2021. Això no
obstant, es podrà prorrogar, mitjançant addendes fins a la data màxima indicada en la
clàusula 13a.



S’exclou del conveni l’adhesió als serveis tècnics per informe d’activitats i als serveis
relacionats amb l’administració electrònica.
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Això no obstant, atès el conjunt de prestacions previstes, es mantindria la vigència de
l’adhesió per tot el termini previst sense perjudici que, de mutu acord, es puguin pactar les
modificacions que, en tot cas, considerin convenients per a la bona gestió i millora del servei.
L’expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva i objecte dels informes preceptius, en
els termes indicats en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En
aquest sentit, indicar que la tipologia del conveni [article 47.2 de la Llei 40/2015] respon al
tipus de Conveni interadministratiu entre dues Administracions Públiques [Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa).
Respecte la despesa o impacte econòmic del mateix, indicar que els imports que consten en els
informes, són una previsió; per tant, en sintonia amb l’informe lliurat per Intervenció, la
previsió imputable a l’exercici 2020, serà la que consta com a crèdit pressupostari existent en
l’esmentat informe; tanmateix, en funció de la dedicació i conforme allò previst a l’apartat
SEGON -1A del Conveni, s’ajustarà el preu/hora imputable a l’Ajuntament. En el supòsit que,
practicada la liquidació de l’anualitat, resulti un cost superior, aquest s’imputarà a l’exercici
2021.
En conseqüència, a la vista dels antecedents i considerant la procedència de la formalització
del conveni en els termes proposats, aquest Alcaldia, en desplegament de les facultats
legalment conferides, DECRETA:

03/03/2021 SECRETARI

Primer. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el consell comarcal del Pla
d’Urgell i l’ajuntament de Mollerussa per a la prestació de SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
D’ÀMBIT GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA,
conforme el text que s’insereix en Annex als presents Acords. El conveni aprovat gaudeix de
les peculiaritats següents:
VIGÉNCIA [Clàusula 13a]
La vigència d'aquest conveni serà del dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2023.
El Consell Comarcal i els ajuntaments podran estudiar, de mutu acord, les modificacions
que, en tot cas, considerin convenients per a la bona gestió i millora del servei.
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L’Ajuntament de Mollerussa s’adhereix al Conveni PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ASSISTÉNCIA TÉCNICA D’ÁMBIT GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS AMB
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA, en els termes i abast següents:


SERVEIS GENERALS D’ARQUITECTURA I URBANISME:

L’adhesió serà per a tota l’anualitat 2020 i fins els 31 de març de 2021. Això no obstant,
es podrà prorrogar, mitjançant addendes fins a la data màxima indicada en la clàusula
13a.
S’exclou del conveni l’adhesió als serveis tècnics per informe d’activitats i als serveis
relacionats amb l’administració electrònica.

Marc Solsona Aixala
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Segon. L’alcaldia resta facultada 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 aquesta Resolució al Consell Comarcal del Pla d’Urgell i als serveis
municipals competents, als efectes legals oportuns.
ANNEX
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ÀMBIT
GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
ANY 2020
Mollerussa, _____________ 2020
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. lm. Sr. Rafel Panadés Farré, president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
en nom i representació de la corporació comarcal, en virtut de les atribucions que li
confereixen els articles 12.b i 13 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovada pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en relació amb els articles 84, 85 i 86 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal, en
sessió plenària extraordinària realitzada en data 29 de novembre de 2019.
D’altra part, l’Il·lm. 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,
EXPOSEN
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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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.
II.

L’article 28.1, inclòs en el mateix títol, preveu que correspon a les comarques prestar
l’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

III.

L’article 28.2 preveu que en tot cas la comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i
de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats deis diferents
municipis.

IV.

L’article 29 de l’esmentat text manifesta que en el programa d’actuació comarcal s’han
d’incloure els serveis, les activitats i les obres que s’han de dur a terme, així com la
manera d’acomplir els dits serveis i les activitats i els mecanismes de coordinació amb
els municipis.

V.

L’article 24 del títol III del capítol III del Programa d’Actuació Comarcal, que consta
aprovat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió plenària extraordinària del dia
21 de juny de 1994, preveu l’assistència tècnica i de cooperació municipal als municipis
de la comarca.

VI.

L’article 30.a) de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya especifica que en cada
comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i d’assistència municipals encarregat
d'assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa,
economicofinancera i d'obres i serveis.

VII.

Considerant que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, estableix en l’article 303 que mitjançant un conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes.

VIII.

Atès que l’article 304 de l’esmentat Reglament determina que els convenis
interadministratius tenen caràcter voluntari i base negociada, i s’han d’estipular en
termes d’igualtat entre les administracions intervinents.

IX.

Atès que l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, enumera entre les formes de
cooperació interadministratives, el conveni.

X.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, tenen voluntat
d’establir mecanismes de col·laboració per a l’exercici d’aquestes competències
concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstàncies
especifiques que l’àmbit comarcal és l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del
present conveni.

CONVENEN
PRIMER. QUOTES D’ADHESIÓ
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En la sessió plenària de data 30 de desembre de 2019 es van aprovar les quotes generals
d’adhesió als diferents serveis que es presten als ajuntaments.
Les quotes queden establertes així:
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a. Adhesió als serveis tècnics de caràcter general i serveis en assessorament en matèria
d’administració electrònica: 4,76 €/ hab.
b. Adhesió als serveis tècnics de caràcter general: 4,20 €/hab.
c. Adhesió als serveis tècnics per informe d’activitats: 3,37 €/hab.
d. Adhesió als serveis d’assessorament en matèria d’administració electrònica: 1,05
€/hab.
SEGON. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte establir el marc de drets i obligacions de les parts a partir del
qual el Consell Comarcal posa a disposició de l’Ajuntament els productes i serveis enumerats a
continuació:
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1.- SERVEIS GENERALS, D’ARQUITECTURA I URBANISME:
De conformitat amb el conveni subscrit entre la Diputació de Lleida i aquest Consell Comarcal,
s’estableixen les següents aportacions econòmiques:
Serveis inclosos dins de l’adhesió als serveis tècnics:
A) L’ assessorament dels serveis tècnics del Consell Comarcal inclou: els informes de
sol·licituds de llicències d’obres i activitats, les visites d’inspecció, llicències de primera
utilització i/o ocupació, la redacció de certificats, informes, dictàmens, establiment
d’alineacions (sense treball de topografia), assessorament en aspectes de protecció civil i
l’atenció al públic en general.
Per tal de realitzar aquests treballs i repartir les hores de dedicació dels arquitectes i
arquitectes tècnics a cada municipi, s’establirà un quadrant d’atenció als municipis que fixarà
unes hores determinades a la setmana, tenint en compte els seus habitants, i que en cas que
no siguin suficients i un ajuntament vulgui sol·licitar el seu augment, podrà fer-ho fixant un
import per hora, acordat entre ambdues parts.
L’Aportació al servei per l’any 2013 va ser de 2,96 €/habitant/any. A aquest import se li aplica
anualment l’increment interanual de l’IPC a Catalunya.
B.1) Treballs topogràfics
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Mínim corresponent a 2 persones 2 hores equivalent a 120,00 €. A partir de les dues hores
un increment de 30,00 € hora.
Si per la complexitat de la tasca a fer cal llogar equipaments aliens als mitjans propis del
Consell Comarcal, es repercutirà l’aportació del cost a part, que, en tot cas, quedarà
justificat a tots els efectes.

B.2) Memòries valorades


La redacció d’una memòria tècnica valorada, amb memòria descriptiva, pressupost estimat
de les obres i plànols informatius, generarà uns honoraris tècnics de 300,00€.
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B.3) Document tècnic d’obres menors
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Es redactarà per la realització d’obres menors amb un pressupost de fins un límit de 40.000
€ + iva. Inclourà una memòria descriptiva, memòria constructiva, normativa d’obligat
compliment, pressupost i amidaments detallats, mesures mínimes de seguretat i salut, i els
plànols necessaris per poder realitzar les obres. Generarà uns honoraris tècnics de 520,00
€.

B.4) Avantprojectes, projectes bàsics, projectes d’execució i direccions d’obra
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Marc Solsona Aixala

Signatura 2 de 2



B.5) Valoracions
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En relació als avantprojectes, projectes bàsics i projectes d’execució s’aplicaran els
honoraris corresponents en funció dels barems de càlculs dels drets d’intervenció col·legial,
amb un descompte del 40%.
En relació a les direccions d’obra, s’aplicarà un descompte del 40% dels vigents barems de
càlculs dels drets d’intervenció col·legial.
Es fixen les següents quantitats mínimes per a cada tipus d’intervenció o document.
Projecte bàsic: 800,00 €
P. bàsic i d’execució: 1.350,00 €
Direcció d’obra: 650,00 €
Coordinació de seguretat i salut: 400,00 € (en el cas d’encàrrec únic 750,00 €)
Qualsevol modificació significativa d’un projecte, un cop aquest hagi estat lliurat oficialment
a l’Ajuntament sol·licitant, suposarà un increment d’honoraris.
S’entendran per modificacions significatives d’un projecte aquelles fetes a instància d’un
ajuntament, i que afectin un volum d’obra de més del 10% del pressupost material previst
inicialment, encara que globalment no variï.
La valoració de l’increment d’honoraris es farà per cada cas en concret en funció del volum
d’obra modificat i la feina que comporti, tenint sempre com a límit el barem descrit en
l’apartat B2 respecte de l’import de pressupost variat.
En cas que el departament dels Serveis Tècnics no disposi del temps i dels mitjans adients
per poder redactar alguna part del projecte amb especial dificultat per les seves
característiques (càlcul d’estructura, estudi acústic, etc...), s’informarà al corresponent
ajuntament i amb el seu vistiplau s’encarregarà aquests treballs a un tècnic de suport
extern. Els costos d’aquests treballs es facturaran al corresponent ajuntament al cost de
mercat.

Sense treball topogràfic: 300,00 €
Les valoracions que, en tot cas, requereixin un treball topogràfic o un aixecament de
plànols comportaran una aportació econòmica que determinarà el director tècnic del
Departament dels Serveis Tècnics, en funció de la seva complexitat i d’acord amb les
tarifes oficials vigents del Collegi d’Arquitectes.

B.6) Documents de protecció civil




La redacció deis Plans d’autoprotecció generarà uns honoraris fixes per un import de 700 €
i les seves actualitzacions es facturaran per un import de 350 €.
Pel que fa als DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) tindran un preu de
1000 €.
En quan a la redacció d’informes i documents varis relatius a l’àmbit de la protecció civil,
aquests es facturaran per un import de 200 €.
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B.7) Representació gràfica en 3D
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La realització de representació gràfica dels projectes en 3D consisteix en generar en tres
dimensions la proposta de projecte. S’entregarà un vídeo i diferents imatges del dibuix
generat, per tal de poder tenir una idea global de com serà la proposta del projecte. Els
honoraris a percebre es fixen en 600 € que es podran variar si la proposta es més senzilla o
més elaborada, sempre d’acord amb l’ajuntament.

B.8) Copies de projectes


Els documents s’entregaran en format pdf signat. En cas que es necessitin copies en paper,
se’n facilitarà una sense increment de cost.
A partir de la segona copia es carregarà un cost addicional a raó de 8 cèntims la fulla
DINA-4 en blanc i negre, i 50 cèntims el plànol DINA-3 en color.

B.9) Planejament
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B.9) Modificacions puntuals de Planejament

B.10) Elaboració de plànols de planejament





A les modificacions puntuals de NSP de planejament on hi hagi un canvi de règim del sol,
atès que segons el que estableix la reglamentació al respecte incorporen documents
relatius a programa de participació ciutadana i memòria ambiental s’aplicarà tarifa Collegi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb un descompte del 40%.
A la resta de modificacions puntuals, que només modifiquen aspectes gràfics o de detall,
s’aplicarà la quantitat fixa de 800,00 €.
Si en un encàrrec se’n preveuen diverses, la quantitat s’aplicarà igual nombre de vegades.

Consisteix en preparar només la documentació gràfica dels documents de planejament.
Generarà uns honoraris fixes de 200 € que es podran augmentar o reduir en cas que es
consideri adient, tenint en compte el número de plànols a elaborar i la seva dificultat
tècnica.

B.11) Certificats, informes i dictàmens
El seu cost va inclòs en la quota d’adhesió als serveis tècnics.
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Plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials, plans especials, plans de millora
urbana, delimitació de polígons d’actuació urbanística, reparcel·lacions, delimitacions de
sol, refosa de NSP, i altres documents urbanístics, es tarifaran en funció d’allò que es
determina a les tarifes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb un descompte
del 40%.
Es cobraran a part els treballs addicionals exigits per l’aplicació de la Llei 2/2002
d’Urbanisme de Catalunya, com són els estudis ambientals. Aquests es tarifaran a raó d’un
5% dels honoraris establerts pels plans d’ordenació urbanística.
Els projectes d’urbanització que s’han redactat per desenvolupar les figures de planejament
urbanístic es facturaran d’acord amb les tarifes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya, amb un descompte del 40%.
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En el cas d’informes sol licitats per ajuntaments no adscrits als serveis tècnics, es cobrarà
la quantitat que oficialment tingui previst el Collegi Oficial Tècnic corresponent.
Mesures de soroll es tarifaran en 250,00 € en horari diürn i 350,00 € en horari nocturn.

2.- SERVEIS D’ENGINYERIA:
Aquests treballs seran qualificats pel servei de coordinació de l’equip tècnic que decidirà a quin
grup tècnic pertanyen les sol licituds presentades.
C.1) Avantprojectes, projectes bàsics, projectes d’execució i direcció d’obra
S’aplicaran els percentatges previstos regulats al Decret de 19 d’octubre de 1961, pel qual
s’aproven les tarifes dels honoraris dels enginyers de treballs a particulars, amb un descompte
del 40%.

Marc Solsona Aixala
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Els projectes de legalització d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, calefacció i
enllumenat es facturaran, segons quadre adjunt:

700 €
1.000 €

Instal·lacions tèrmiques per a calefacció i/0 ACS
De 71 a 200 KW
Més de 200 KW

700 €
1.000 €

Instal·lacions de gasos combustibles
De 71 a 200 KW
Més de 200 KW

700 €
1.000 €

Enllumenats públics
Fins a 10 KW
Més de 10 KW
Per punt de llum

700 €
1.000 €
8€

Activitats
Annex III
Annex II
Annex I

700 €
1.000 €
1.300 €

C.2)
Memòries
valorades


La
redacció
d’una
memòria
tècnica
valorada, amb memòria descriptiva, pressupost estimat de les obres i plànols informatius,
generarà uns honoraris tècnics de 300,00 €.
En el cas que es redacti posteriorment un projecte partint d’una memòria valorada feta
anteriorment, es descomptarà el cost de la memòria ja cobrat.
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Instal·lacions elèctriques en baixa tensió
Fins a 10 KW
Més de 10 kw
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C.3) Document tècnic


Es redactarà per la realització d’instal·lacions amb un pressupost de fins un límit de 40.000
€ + iva. Inclourà una memòria descriptiva, memòria constructiva, normativa d’obligat
compliment, pressupost i amidaments detallats, mesures mínimes de seguretat i salut, i els
plànols necessaris per poder realitzar les obres. Generarà uns honoraris tècnics de 520,00
€.

TERCER. SERVEIS RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
1.- Gestió d’incidències
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Donar suport telefònic, remot i si s’escau, presencial, a totes les incidències que vagin
relacionades a processos, programari o gestions vinculades a l’administració electrònica, de
manera directa o indirecta.
Gestions relacionades amb la configuració de l’entorn EACAT, gestió dels seus usuaris i
configuració dels seus tràmits i serveis.
Assessorament a la implantació de nous serveis que pugui desenvolupar el Consorci AOC o en
cas que sigui necessari, profunditzar en serveis que ja estiguin implantats i que necessitin
atenció.
Gestions relacionades amb incidències en l’ús o configuració de qualsevol dels serveis del
Consorci AOC.
En cas que es disposi de productes de tercers, com per exemple, gestors d’expedients, que
tinguin integrats alguns dels productes del Consorci AOC, es prestarà ajuda si es necessària
encara que en aquest cas, el proveïdor de l’eina seria el principal responsable d’aquesta gestió.
Resoldre dubtes que vagin en determinació amb l’administració electrònica i en cas de no
poder ser resolts, assistir en elevar-los a l’entitat corresponent (Consorci AOC, Govern de
l’Estat o empresa privada).
Realitzar o prestar l’assistència necessària en la instal·lació de programari del Consorci AOC o
programari que no pertanyi a empresa privada.

La formació dels treballadors és un aspecte clau per a que qualsevol entitat realitzi una tasca
de qualitat en les seves gestions donat que som un servei públic, i com a tal, el servei que
donem als ciutadans i empreses ha de ser eficaç, professional, ràpid i efectiu.
Per això, la formació resulta un factor clau per a la realització correcta del servei, i des del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell sempre es treballa per prestar un servei formatiu per als
treballadors dels ajuntaments quan aquests ho han necessitat.
Atès que ens els últims dos anys, l’aparició del sobre digital i tots els canvis en la normativa de
contractació i les eines utilitzades, ha comportat la realització de vàries formacions presencials,
i tenint en compte, a més a més, el volum d’atenció telefònica que això implica;
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2.- Formacions
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El Consell Comarcal es compromet, cada vegada que el Consorci AOC o alguna altra entitat
implanti un servei, a gestionar en el moment més oportú, la realització d’una formació
específica del servei , sempre de la mà de l’entitat que l’hagi promocionat. Normalment seran
formacions promogudes pel Consorci AOC, com a entitat encarregada de la implantació al
territori de l’administració electrònica, qui liderarà aquesta tasca.
Anualment el Consorci AOC emet la corresponent proposta formativa per a cada comarca i per
aquest 2020 hi ha programades tres sessions formatives:




Represent@ - Eina per a la gestió dels apoderaments
ViaOBerta - S'ha programat una sessió de treball per tal d’identificar quins tràmits encara
no tenen donats d’alta els ajuntaments i incidir en els mateixos
E-Contractació: L’aparició de moltes novetats sobre tot el conjunt d’eines de contractació
pública, ha fet que sigui necessària una formació també.
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3.- Portal de transparència i seu electrònica
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell realitzarà periòdicament una anàlisi de la pàgina web de la
corporació, així com la seva seu electrònica i portal de transparència, d’acord amb les
directrius del Consorci AOC en les que s’especifica la identificació dels elements necessaris i
recomanats en cadascun deis casos, i realitzar un informe per a les entitats, on s’hi indiqui les
mesures que s’han de prendre per tal de complir amb els requeriments que hi hagi vigents.
En aquest sentit, es realitzarà com a mínim una sessió individualitzada a l’any amb cada
ajuntament, per a realitzar aquest seguiment i si s’escau, executar les accions que siguin
necessàries dins dels portals.
4.- Analitzar els usos dels serveis d’administració electrònica
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell revisarà basant-se amb els indicadors d’ús del Consorci
AOC, quina utilització s’està realitzant els serveis del Consorci AOC, tant si depenen
directament de l’ajuntament (ús directe des de l’ajuntament) com si depenen indirectament de
l’ajuntament (ús per part dels ciutadans i empreses).
Es realitzarà actuacions en aquells casos que s’observi una necessitat.






Sessions
Sessions
Sessions
Gestions

de formació.
d’informació al personal de l’ajuntament.
d’informació a la ciutadania.
associades a programari que pugui estar integrat i no funcioni adequadament.

5.- Suport als ajuntaments que treballin amb el model e-Set
Les diferents formacions que el personal tècnic del Consell Comarcal ha realitzat sobre aquesta
metodologia, permet que puguem donar un suport de primer nivell si es necessita en la
metodologia de treball e-Set, en aquells ajuntaments de la comarca que estiguin treballant
amb aquest model.
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Quan aquestes siguin necessàries, s’avaluarà el servei a fons amb el personal de l’ajuntament,
(preferiblement amb el secretari), i es determinaran les actuacions necessàries que poden ser
del tipus:
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Les actuacions es tractaran de la mateixa manera que qualsevol altra incidència en matèria
d’administració electrònica.
6.- Revisió els informes del CESICAT
L’agència de ciberseguretat de Catalunya realitza cada tres mesos, un anàlisi dels actius
d’accés a internet de les entitats de la comarca, i entrega els informes al consell comarcal per
tal que siguin analitzats pels tècnics corresponents.
Aquests informes detallen una sèrie d’informació en format alertes, d’aquells sistemes que
necessiten d’alguna actuació amb un sistema de criticitat per tal d’emfatitzar la importància de
ser tractats.

03/03/2021 ALCALDE

Es vital que en el cas d’existència d’alguna d’aquestes alertes, s’hagi de realitzar actuacions
per tal de corregir-les.
Els informes de cada període, seran analitzats i en cas que requereixi d’alguna actuació, els
tècnics es posaran en contacte amb l’ajuntament per informar-los, i proposaran les actuacions
a realitzar o les traslladaran a qui tingui l’ajuntament encarregat de supervisar aquests
sistemes.
En la majoria deis casos, aquests sistemes seran els propis routers d’accés a la xarxa
d’internet.
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7.- Informar al consell d’alcaldes
Anualment, el Consell Comarcal informarà al Consell d’Alcaldes sobre l’estat de l’administració
electrònica a la comarca, mitjançant la posada en coneixement dels alcaldes d’un informe on
es detallin tots els serveis del Consorci AOC i el nombre d’usos de cada servei que cadascun
dels ajuntaments ha fet durant l’anualitat.
Es farà un incís en aquells valors que es consideri més importants, sobretot en aquells on la
gestió del propi personal de l’ajuntament esdevé un element directe en aquest resultat, i es
proposarà les actuacions necessàries per tal de revertir aquells casos que no arribin a un nivell
acceptable.
Aquesta informació s’hauria de dur a terme preferiblement en l’últim o penúltim consell
d’alcaldes de l’any, per tal de tenir una major informació global d’aquella anualitat.

03/03/2021 SECRETARI

QUART. SERVEIS QUE ES PRESTARAN TOT I QUE NO ES SIGNI EL CONVENI
1. Prestació del servei d’Entitat de Registre T-CAT
L’Entitat de Registre T-CAT s’encarrega de la recepció de les sol·licituds de certificats de
treballador públic de la comarca i la seva generació i entrega a l’entitat sol·licitant del
certificat.
Aquest servei es completament bàsic per a qualsevol entitat local de la comarca i es realitzarà
com s’ha vingut executant des de sempre.
CINQUÉ. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL
Manel Civís Llovera
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El Consell Comarcal portarà a terme la seva tasca d’acord amb els següents pautes:
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Realitzarà la seva activitat amb la deguda diligencia i bona fe.
Donarà estricte compliment al pacte "Confidencialitat i protecció de les dades”.
Disposarà dels mitjans tècnics i humans necessaris per assegurar la confidencialitat de les
comunicacions telemàtiques entre l’Ajuntament i el Consell.
No difondrà, excepte autorització expressa i escrita de l’Ajuntament, cap tipus de dades
emmagatzemades en el sistema.
Prestarà els seus serveis al seu propi domicili, o bé, a les dependències de l’Ajuntament
quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei.
Posarà a disposició de l’Ajuntament els mitjans tècnics i humans al seu abast per a l’òptima
prestació del servei, esforçant-se en que la prestació pugui desenvolupar-se amb la
màxima continuïtat i seguretat, a excepció de les possibles incidències que puguin produirse fora del seu control o per causes produïdes per furga major, cas fortuït o acte d’un
tercer.

03/03/2021 ALCALDE

SISÉ. PAGAMENT
Les obligacions econòmiques que queden regulades en aquest conveni neixen des que s’iniciï la
prestació o realització deis serveis o activitats especificats a la clàusula "SEGON. Objecte del
Conveni” anterior.
Tots els imports relacionats no porten inclòs l’IVA corresponent.
L’aportació s’efectuarà de la següent manera:

Marc Solsona Aixala
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Les quotes d’adhesió es cobraran bimestralment mitjançant rebuts.
Els honoraris per serveis realitzats es cobraran trimestralment mitjançant rebuts.

SETÉ. SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONVENI
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de resoldre els
possibles problemes de interpretació i compliment en relació als compromisos adquirits en el
marc del conveni.
VUITÉ. INTERVENCIÓ DELS AJUNTAMENTS

03/03/2021 SECRETARI

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, el qual disposa que "la Comarca pot prestar serveis
municipals en virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en
el programa d’actuació comarcal”. A més, s’estipula que "s’ha de garantir la intervenció dels
municipis corresponents en la prestació del servei”.

Manel Civís Llovera
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Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present
conveni haurà de formalitzar-se, per la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar pel compliment o la resolució del mateix.
DESÉ. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
El Consell Comarcal podrà extingir per diferents
transitòriament, per raons d’interès del servei.

supòsits

el

conveni,

totalment

o

Marc Solsona Aixala

Tal i com estipula l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els convenis s’extingeixen 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 sense que se n’hagi acordat la prorroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun deis
signants. 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 del
mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts
signants. 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.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
ONZÉ. PROTECCIÓ DE DADES
L’Ajuntament de Mollerussa es compromet al compliment de les previsions legals contingudes
en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, en relació a la recollida de dades derivada de la
gestió i justificació de la subvenció objecte d’aquest conveni, exonerant al Consell Comarcal del
Pla d’Urgell de qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment.
El Consell Comarcal del Pla, com a responsable del tractament de les dades personals
aportades pel sol·licitant, es fonamenta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En el seu
compliment s’informa als interessats del següent:

Manel Civís Llovera
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Igualment, l’Ajuntament, per les raons que en el seu cas consideri pertinents, com la gestió
personalitzada, podrà extingir aquest conveni, prèvia denúncia expressa amb dos mesos
d’antelació.
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1. Responsable del Tractament: El Consell Comarcal del Pla, amb domicili al Carrer de Prat de
la Riba, 1, 25230 Mollerussa, Lleida, Telèfon 973.71.13.13 i Correu electrònic:
consell@plaurgell.cat
2. Delegat de Protecció de Dades: dpd@plaurgell.cat
3. Finalitat del tractament: Les dades subministrades es destinen únicament a garantir el
compliment d’allò establert a la legislació general per convenis a tercers.
4. Base jurídica del tractament: L’article 6.1.c sobre el tractament necessari per al compliment
d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016; La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Marc Solsona Aixala
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5. Procedència: Ajuntament de Mollerussa.
6. Categories de dades personals: Dades identificatives.
7. Cessions de dades: Departament de Governació.
8. Mesures de Seguretat: El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha adoptat les mesures
tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les
dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons
l’estat de la tècnica.
9. Termini de conservació de les dades: Les dades es conservaran durant el temps necessari
per a acomplir amb la finalitat per a la que es van obtenir, en l’exercici de les funcions i
competències del responsable, i en tot cas, durant els terminis necessaris per determinar les
possibles responsabilitats que es puguin derivar.
La documentació que suporta les dades subministrades es conservaran als arxius del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell de forma indefinida, per als únics efectes de la seva conservació
conforme a alio disposat a la legislació sobre arxius del sector públic i a la legislació sobre
patrimoni documental cultural.
10. Drets: l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets d'accés a les seves dades, així com
també a la seva rectificació. També podrà demanar l’oposició, limitació del tractament, la
portabilitat de les dades i la supressió mitjançant sol·licitud escrita al correu electrònic del
responsable del tractament de dades consell@plaurgell.cat o del Delegat de Protecció de dades
personals dpd@plaurgell.cat
DOTZÉ. RÉGIM JURÍDIC
Aquest conveni de col·laboració interadministrativa es regirà pel que disposa la normativa de
règim local de Catalunya que regula les relacions interadministratives.
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Els serveis que es presten en el present conveni, al tenir la consideració d’assistència tècnica,
comportaran que els sigui d’aplicació els preceptes bàsics del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
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novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
També serà d’aplicació el previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Per resoldre els litigis que poguessin sorgir en relació amb la seva interpretació, compliment,
resolució i efectes, ambdues parts se sotmeten a la competències dels tribunals de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
TRETZÉ. VIGÉNCIA
La vigència d'aquest conveni serà del dia 1 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2023.
El Consell Comarcal i els ajuntaments podran estudiar, de mutu acord, les modificacions que,
en tot cas, considerin convenients per a la bona gestió i millora del servei.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA: Àmbits / serveis objecte d’adhesió
L’Ajuntament de Mollerussa s’adhereix al Conveni PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’ASSISTÉNCIA TÉCNICA D’ÁMBIT GENERAL I DELS SERVEIS RELACIONATS AMB
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA, en els termes i abast següents:
SERVEIS GENERALS D’ARQUITECTURA I URBANISME:
L’adhesió serà per a tota l’anualitat 2020 i fins els 31 de març de 2021. Això no obstant, es
podrà prorrogar, mitjançant addendes fins a la data màxima indicada en la clàusula 13a.
S’exclou del conveni l’adhesió als serveis tècnics per informe d’activitats i als serveis
relacionats amb l’administració electrònica.
---------------------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.

Manel Civís Llovera

Signatura 1 de 2

03/03/2021 SECRETARI

PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL
ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE
DEL PLA D’URGELL
MOLLERUSSA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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