AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 21 de gener de
2021. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del primer tinent d’alcalde Sr. Pere
Garrofé Cirés amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Ana Maria Carné Baiget, Sra.
Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència, l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el Vicesecretari, Sr. Jesús Luño Garcia.
Assisteix a la sessió la interventora de Fons, Sra. Montserrat Guans Ros.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

PRP 2021/23 RECTIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE
MODIFICACIÓ DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRER
GIRONA 14, ATORGADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
17.12.2020

En data 17 de desembre de 2020 la Junta de Govern Local va atorgar LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE,
amb les següents dades:
Expedient:
Sèrie documental:
Titulars:
Ubicació:
Dades registrals:
Ref. cadastral:
Document tècnic:

2433-3-2020
Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
R.G., J. i R.G., A.M.
C. Girona, 14 de Mollerussa. 25230
Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. 3, al Tom 2031,
Llibre 123, Foli 173, Finca 7824.
Urbana 55209206CG2150N0001LZ
Projecte redactat per l’arquitecte tècnic Sr. G.R., D., el 1.10.2020.

Advertit d’ofici un error de transcripció en les dades dels titulars de la llicència de modificació
del regim de propietat horitzontal simple.
Fonaments de dret
De conformitat amb els articles 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions publiques i l’art. 74 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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La Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia
núm. 219/2011, de 20 de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2020 en
els següents termes:
“Primer.- Atorgar LLICÈNCIA MUNICIPAL
PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE següent:

DE

MODIFICACIÓ

DEL

RÈGIM

DE

Expedient:
Sèrie documental:
Titulars:
Ubicació:
Dades registrals:

2433-3-2020
Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
G.S., LL.
C. Girona, 14 de Mollerussa. 25230
Inscrita al Registre de la Propietat de Lleida núm. 3, al Tom 2031,
Llibre 123, Foli 173, Finca 7824.
Ref. cadastral:
Urbana 55209206CG2150N0001LZ
Document tècnic: Projecte redactat per l’arquitecte tècnic Sr. G.R., D., el 1.10.2020.
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA MATRIU:
ENTITT U: Urbana. Local o magatzem, situat a la planta baixa de l’edifici situat a Mollerussa,
carrer Girona, sense número (avui catorze). Té una superfície construïda de seixanta-vuit
metres quadrats i noranta-un decímetres i útil de cinquanta-vuit metres quadrats i setantacinc decímetres quadrats, després de segregar tres porcions. Limita: Front, carrer Girona i a
més amb la porció segregada; dreta entrant, porció segregada; esquerra entrant, porció
segregada; i fons, porció segregada, vestíbul d’entrada, caixa d’escala de l’edifici i forat
d’ascensor.
DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS:
ENTITAT U: Urbana. Espai en planta baixa destinat a zona de pas per a l’accés als diferents
aparcaments o locals/trasters de l’edifici situat a Mollerussa, al carrer Girona 14. Té una
superfície després de segregar quatre porcions de cinquanta-nou metres quadrats i trentados decímetres quadrats. Limita: Front, carrer Girona; al fons, resta de finca matriu; dreta
entrant, hereus de F., C.; esquerra entrant, finca segregada. Coeficient: 10,012 %.
ENTITAT U.DOS: Urbana. Local o magatzem situat a la planta baixa de l’edifici situat a
Mollerussa, carrer Girona 14, de superfície nou metres quadrats amb cinquanta-nou
decímetres quadrats.
Limita: Front, local o magatzem propietat de G.T., J. i A.V., M.L.; al fons, resta de finca
matriu destinada a accés comunitari de les diferents entitats; dreta entrant, resta de finca
matriu; esquerra, caixa d’escala i forat de l’ascensor. Coeficient: 1,608 %.
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CONDICIONS: La comunitat de l'edifici del qual formen part els departaments descrits es
regirà per la Llei 5/2006 de 10 de maig, del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya i pels
Reglaments d'ordre intern que en el seu cas s'estableixin”.
Segon.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals
oportuns.

3.

PRP 2021/31ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM 3043-22021 PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Barcelona el 30
de desembre de 2020, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2021/283 de data
12 de gener de 2021, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
Llicència d'Obres per a realitzar rasa de 0,80m, per connexió de nova escomesa a
la vorera al Carrer Verge de Montserrat, 27.


PEM: 250,00€

El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
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8a.
9a.
10a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2021/2, conforme
l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

250,00€

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

4.

PRP2021/33 LLICÈNCIES D’OBRES.

Atesa la sol·licitud de llicència d’obra formulada i que es detalla al seu respectiu expedient,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’atorgament de la llicència municipal d’obra, conforme
l’expedient que es relaciona a l’annex que s’incorpora. La llicència s’atorga salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb
caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Recordar que en la realització d’obres que suposin una intervenció en
edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per part de
persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, es garanteixin en tot
cas les mesures adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre
persones de dos metres, en virtut del contingut de l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat
d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat.
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Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de l’obra, conforme allò que es
disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la quantitat de
396,63€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

5/2021
PREVINTEGRAL, S.L.
AVINGUDA GARRIGUES, 2
Pintar façana. Arranjament de façana.
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

7/2021
B.B., J.
AVINGUDA DE LA PAU, 15 1E – 2A
Reforma de cuina.
24,80
12,40
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

11/2021
SIMÓ – FARNELL, S.L.
CAMÍ PALAU, 11
Modificació de porta en local per a instal·lació de porta seccional.
30,00
15,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:

12/2021
G.S., J.M.
CARRER CAMÍ D’ARBECA, 10
Canvi de tancaments practicables de façana.
Arranjament de façana.
0,00
0,00
0,00
0,00

ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

13/2021
G.R., J.M.
CARRER FONDARELLA, 31
Construcció de piscina de 7,00x3,00m al jardí
191,62
95,81
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Tipus d’obra:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

14/2021
C.G., C.
CARRER NORD, 3
Reforma de bany.
15,00
12,00
0,00
0,00

5.

PRP2021/20
COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-2-2021. DESCRIPCIÓ:
VENDA AL DETALL DE PRODUCTES DE PASTISSERIA, LLAMINADURES I
ALTRES. EMPLAÇAMENT: CTRA. MIRALCAMP, 1, LOCAL 3.

En data 7 de gener de 2021, es presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la venda al detall de productes de pastisseria,
llaminadures i altres, a la Ctra. Miralcamp, 1, local 3.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 7 de
gener de 2021, següent:
Número d’expedient: 2544-2-2021
Titular: G.F., M.P.
Denominació: venda al detall de productes de pastisseria, llaminadures i altres
Emplaçament: carretera de Miralcamp, 1, local 3
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Determinacions:
- Superfície construïda total 35m2 i superfície útil de 33,62 m2.
- Superfície de venda de 24,38m2.
- Inscripció al Registre municipal sanitari d’establiments
d’alimentació.

de

venda

minorista

La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
6.

PRP 2020/21 COMUNICACIÓ D’INICI D’EXERCICI D’ACTIVITAT AMB
DECLARACIÓ RESPONSABLE. EXPEDIENT NÚM. 2544-1-2021. DESCRIPCIÓ:
SERVEIS IMMOBILIARIS, D’ASSEGURANCES I D’ADMINISTRACIÓ DE
COMUNITATS. EMPLAÇAMENT: C/ VERGE DE MONTSERRAT, 29, LOCAL 2
(XAMFRÀ AMB C/ ARBECA).

En data 23 de desembre de 2020 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a serveis immobiliaris, d’assegurances i d’administració
de comunitats al carrer de Verge de Montserrat, 29, local 2 (xamfrà amb C/Arbeca).
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 23 de
desembre de 2020, següent:
Número d’expedient: 2544-1-2021
Titular: REDIS GESTIÓ ASSOCIATS, SL
Denominació: serveis immobiliaris, d’assegurances i d’administració de comunitats
Emplaçament: carrer de Verge de Montserrat, 29, local 2 (xamfrà C/ Arbeca)
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total 221m2 i superfície útil de 180 m 2, tots en planta baixa
segons certificat tècnic presentat.
- Inscripció al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, gestionat pel Departament de
Governació, Administració Públiques i Habitatge.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
7.

PRP2021/22 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 2575-12021. DESCRIPCIÓ: SERVEIS DE PERRUQUERIA. EMPLAÇAMENT: C/ DOMÈNEC
CARDENAL, 48, LOCAL 7.

En data 4 de gener de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici de
l’activitat de serveis de perruqueria, al carrer de Domènec Cardenal, 48, local 7.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, 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 de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable en data 4 de gener de 2021, següent:
Número d’expedient: 2575-1-2021
Titular: F., M.
Denominació: serveis de perruqueria (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Domènec Cardenal, 48, local 7
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 1396/2001.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
Condicions:
Superfície total construïda 25,54m2 i superfície útil de 23,54m2.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

8.

PRP2021/24 SOL·LICITUD LLICÈNCIA
NÚMERO 1467. EXPEDIENT 2349-2-2021

MUNICIPAL

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Tresoreria, la
Junta de Govern, atenent als antecedents exposats i en desplegament de les seves facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels seus
membres presents, ACORDA:
Primer. – Concedir a S.M., I. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència de gual permanent, subjectant-se a les
condicions següents:
Número de placa de gual permanent: 1467.
Ubicació: C/ RONDA SANT PERE 15.
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.
Segon.- Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer.- De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.

9.

PRP 2020/982 RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO
1243 EXPEDIENT 2349-36-2020.
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Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2020/15306 en data 29 de desembre relatiu a la renúncia a la llicència de Gual
permanent número 1243 ubicada a c/ Domènec Cardenal, 28 el titular de la qual és B.P.,
R.M.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1243 ubicada a c/ Domènec Cardenal, 28 el titular de la qual és B.P.,
R.M.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.
10.

PRP 2021/28 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A ESTACIONAMENT A LA
CTRA. MIRALCAMP S/N ELS DIES 24 I 26 DE FEBRER DE 2021 PER A
UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. EXPEDIENT
1599-3-2021

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per LL.G., M. en representació del Departament
de Salut, en què demana autorització per utilitzar l’estacionament a la Ctra. Miralcamp s/n
en la ubicació habitual els dies 24 i 26 de febrer de 2021 per a ubicació unitat mòbil del
Programa de detecció precoç de càncer de mama del Servei Català de la Salut.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:






Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització de l’estacionament a la Ctra. de
Miralcamp, s/n en la ubicació habitual els dies 24 i 26 de febrer de 2021, per a l’activitat
descrita.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.



Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.



Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les
activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.



L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni
lloc l’ incompliment.

Compensació de despeses


Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
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Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

Responsabilitats derivades de l’ús.


Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.



L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.

Condicions específiques:
-Es seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts legalment per la pandèmia
del Covid-19 en el moment de realització de l’activitat. Informació, gel hidroalcohòlic,
distància seguretat, ús obligatori mascareta, elements protectors i els necessaris establerts
per normativa.
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. La present autorització queda condicionada a la permissibilitat, tant de la utilització
de l’espai com de l’activitat que es vol desenvolupar, per part de la normativa dictada per
les autoritats competents en matèria de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV2.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

11.

PRP 2021/32 RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM.
5/2020

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 5/2020, que inclou 18 expedients i que importa la
quantitat 8.123,56 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

12.

PRP2021/34
DE VALOR

RELACIÓ 1/2021 NO SUBJECCIÓ IIVTNU PER NO INCREMENT

Fonaments de dret:
La Sentència 1163/2018, de 9 de juliol de 2018, del Tribunal Suprem, procedeix a
interpretar l’abast i els efectes de la declaració d’inconstitucionalitat que conté la Sentència
59/2017, de 11 de maig de 2017, del Tribunal Constitucional, relativa a l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), tenint en compte que la
decisió emesa pel Tribunal Constitucional ha donat lloc a solucions jurisdiccionals
contradictòries per part dels Tribunals Superiors de Justícia.
En la Sentència de 9 de juliol, el Tribunal Suprem considera, per una part, que els articles
107.1 i 107.2.a) del TRLRHL, a tenor de la interpretació que ha de donar-se al fallo i
fonament jurídic 5 de la STC 59/2017, “només tenen una inconstitucionalitat i nul·litat
parcial”. En aquest sentit, entén que “són constitucionals i resulten doncs, plenament
aplicables, en tots aquells supòsits en els que l’obligat tributari no ha pogut acreditar (...)
que la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol (o la constitució o
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats
terrenys) no ha posat de manifest un increment del seu valor, o el que es el mateix, una
capacitat econòmica susceptible de ser gravada amb fonament a l’article 31.1 CE”.
Per altra banda, el Tribunal Suprem aclareix que “l’article 110.4 del TRLRHL és
inconstitucional i nul en tot cas (inconstitucionalitat total) perquè, com assenyala la STC
59/2017, ‘no permet acreditar un resultat diferent al resultant de l’aplicació de les regles de
valoració que conté’, o, dit d’altra manera, perquè ‘impedeix als subjectes passius que
puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica (SSTC
26/2017, FJT 7, i 37/2017, FJ 5)’”.
D’acord amb la Sala Tercera del Tribunal Suprem es, precisament, aquesta nul·litat total de
l’article 110.4 del TRLRHL continguda en la Sentència del Tribunal Constitucional la que
“possibilita que els obligats tributaris puguin provar, des de la STC 59/2017, la inexistència
d’un augment del valor del terreny davant l’Administració municipal o, en el seu cas, davant
l’òrgan judicial i, en cas contrari, es la que habilita la plena aplicació dels articles 107.1 i
107.2.a) del TRHRLH.
En relació amb la prova de la inexistència d’una plusvàlua real i efectiva obtinguda en la
transmissió del terreny, el Tribunal Suprem realitza les següents aclariments: en primer lloc,
el Tribunal manifesta que “correspon a l’obligat tributari provar la inexistència d’increment
de valor del terreny onerosament transmès”. En segon lloc, que per acreditar que no ha
existit la plusvàlua gravada pel IIVTNU “podrà el subjecte passiu oferir qualsevol principi de
prova, que almenys indiciàriament permeti apreciar-la”. Per últim, que aportada “per
l’obligat tributari la prova de que el terreny no ha augmentat de valor, haurà d’ésser
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l’Administració la que provi en contra de dites pretensions per a poder aplicar els preceptes
del TRLRHL que el fallo de la STC 59/2017 ha deixat en vigor en cas de la plusvàlua”.
Conseqüentment de tot l’anterior, la Sala Tercera del Tribunal Suprem desestima el recurs
de cassació interposat al estimar que la resolució judicial recorreguda va interpretar de
manera correcta l’ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, de 11 de maig,
permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la
devolució d’ingressos efectuats per l’esmentat concepte, en aquells supòsits en els que no
s’acredita per l’obligat tributari la inexistència d’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, supòsits en els que els articles 107.1 i 107.2.a) del TRLRHL resulten
constitucionals i, en conseqüència, els ingressos deguts.
La Sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció 2ª, del Tribunal Suprem, de 17
de juliol de 2018, estableix que els valors consignats en les escriptures públiques, en tant
siguin expressius de que la transmissió s’ha efectuat per un preu inferior al d’adquisició,
constitueixen un sòlid i ordinari principi de prova que, sense tenir un valor absolut, si que
seria suficient, per lo general, com a font d’acreditació del fet justificador de la inaplicabilitat
de l’impost.
Vista la relació núm. 1/2021 de no subjecció d’IIVTNU per no increment de valor i els
expedients individualitzats que hi consten.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- APROVAR la relació de devolucions d’ingressos d’IIVTNU de les liquidacions
d’ingrés directe (LID) relacionades a l’annex I (de la relació 1/2021), atès que s’acredita per
part dels obligats tributaris la inexistència d’increment de valor.
Segon.- APROVAR la anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe relacionades a l’annex I
(de la relació 1/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la inexistència
d’increment de valor.
Tercer.- APROVAR la no subjecció (no LID) de les liquidacions d’ingrés directe relacionades
a l’annex I (de la relació 1/2021), atès que s’acredita per part dels obligats tributaris la
inexistència d’increment de valor.
Quart.- DESESTIMAR la no subjecció per IIVTNU de les liquidacions d’ingrés directe (LID)
relacionades a l’annex II (de la relació 1/2021), per NO reunir els requisits establerts al
TRLRHL.
Cinquè.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en l’annex indicat anteriorment amb oferiment dels recursos legals
adients.
Sisè.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

13.

PRP2021/35 RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
NÚM. 1/2021
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Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 1/2021,
que inclou 7 expedients i que importa la quantitat 4.482,63 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

14.

PRP 2021/30 SOL·LICITUD DE Mª.M. B. R., AUTORITZACIÓ PEL CANVI DE
TITULARITAT DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOLS NÚMS. 2.375 FILA 1ª I 2.376
FILA 2ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per B.R., M.M., demanant canvi de titularitat de la
concessió sobre els nínxols 2.375 fila 1ª i 2.376 fila 2ª del cementiri municipal, que en
l’actualitat van a nom del seu espòs José Escuer Barberà (difunt).
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, , i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió sobre els nínxols 2.375 fila 1ª i
2.376 fila 2ª del cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.

15.

PRP 2021/38 SOL·LICITUD J. P. S., PER A LA CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS
NÍNXOLS NÚMS. 2.830 FILA 4ª I 2.834 FILA 4ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per P.S., J., vers l’adquisició de concessió de drets funeraris
sobre els nínxols núms. 2.830 fila 4ª i 2.834 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que els nínxols que a
continuació es relacionen, es trobaven lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per
unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que
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seguidament es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels
drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

2.830
2.834

P.S., J.
P.S., J.

514,007,39
514,007,39

4ª
4ª

Títol

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
16.

PRP 2021/19 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-3-2021

Vist l’expedient tramitat per C.L., E. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: C.L., E.
Núm. targeta: 25137-2021-0003-8027K
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 1/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

17.

PRP2021/25 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-4-2021

Vist l’expedient tramitat per P.S., J. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
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Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: P.S., J.
Núm. targeta: 25137-2021-0004-1335Q
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 1/2026
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

18.

PRP 2021/29 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-5-2021

Vist l’expedient tramitat per S.B., M.C. per a obtenir una targeta d’aparcament individual per
a persones amb disminució.
Atès que la persona interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el
barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: S.B., M.C.
Núm. targeta: 25137-2021-0005-1961F
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 1/2031
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
19.

ASUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de
sotmetre a consideració l’assumpte que a continuació es detalla i que considera que és
urgent.
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
19.1.- PRP_2021/18. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI
POSTAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL JUTJAT DE PAU.
L’objecte de la present contractació és la prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de
Mollerussa i el Jutjat de Pau, en el que s’inclouen el servei de recollida, admissió, classificació,
tractament, curs, transport, distribució, lliurament i retorn de correspondència, de qualsevol pes,
de les comunicacions administratives, amb caràcter ordinari o certificat, generades per
l’Ajuntament de Mollerussa i el Jutjat de Pau, així com de les notificacions administratives, en
format paper, tant dins com fora del terme municipal i tant en territori nacional (municipi,
província, comarca, comunitat autònoma) com internacional.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV 64110000-0
Serveis postals que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per
a la tramitació de l’expedient es requerirà l’emissió per part de l’òrgan de contractació d’un
informe justificatiu de la necessitat del contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la
finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars de la contractació menor, l’aprovació de la despesa, així
com la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin, conforme disposen els apartats 2on i 3er de l’art. 118 la
LCSP.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha
d’estar certificada per part de la Intervenció de fons.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de S.E. CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA S.M.E. amb el CIF: A83052407. L’empresa acredita que disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte,
conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a proposta
de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte el
SERVEI POSTAL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL JUTJAT DE PAU.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent. Núm. RC 220210000051.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de S.E. CORREOS Y
TELÉGRAFOS, SA S.M.E. amb el CIF: A83052407, en els termes que es descriuen
seguidament:
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El preu del contracte: 15.068,00 € (IVA inclòs).

El preu del contracte s’estableix com a pressupost màxim estimat conforme el desglòs de preus
unitaris que s’adjunta a l’oferta, el qual resta condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels que se li sol.licitin. L’Ajuntament no
està obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en funció de les
necessitats de prestació, i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu del
contracte.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan competent.

La durada de la prestació:
La durada del contracte s’estableix en 4 mesos, el qual s’iniciarà el dia 1 de febrer de 2021 i
finalitzarà el dia 31 de maig de 2021.


Pròrroga del contracte i revisió de preus:

El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per
aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.


Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu sense perjudici de
que les parts acordin la seva formalització. En el cas de que no es formalitzi el contracte, la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP, podran
acreditar la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2 de la LCSP..
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
19.2.- PRP_2021/39 DESPESES I INGRESSOS PREVISTOS VINCULATS A LA
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS. EXERCICI 2021.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de novembre de 2013 va acordar delegar la gestió del
servei públic de recollida, transport i tractament de residus al Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
El Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió de 27 de gener de 2014 va acordar
l’acceptació de la delegació de competències de la gestió del servei públic citat anteriorment
amb efectes 1 de febrer.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, segons consta a l’expedient 1657-120-2020, presenta la
previsió de despeses i ingressos previstos de l’any 2021 vinculats a la recollida i tractament
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de residus tot i que, els imports finals vindran determinats pels serveis realment prestats al
municipi, les tones de residus recollides de rebuig i la quantitat i qualitat de la recollida
selectiva.
El balanç previst per a l’exercici 2021 és el següent:
ESTIMACIÓ COSTOS
Tractament rebuig/lixiviats

443.019,00

Tractament orgànica

34.786,00

Gestió REPQ

16.255,00

Servei recollida

770.602,00

Reserva abocador

17.004,00
TOTAL 1.281.666,00

ESTIMACIÓ INGRESSOS
Envasoso (ECOEMBES)

53.298,00

Vidre (ECOVIDRO)

13.576,00

Paper (ECOEMBES I VENDA PAPER)

19.619,00

Orgànica i REPQ (RETORN CÀNON)

37.039,00

Deixalleria (Piles/Aparells elèctrics/Envasos especials)
TOTAL
BALANÇ RESIDUS

12.510,00
136.042,00
1.145.624,00

És per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents
ACORDS
Primer. Aprovar el document de previsió de despeses i ingressos vinculats a la recollida i
tractament de residus previstos per a l’any 2021, per import total de 1.145.624,00 euros.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Servei d’Intervenció als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe.

