AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 de desembre 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.
Assisteix a la sessió la Secretari Acctal., Sr. Jesús Luño Garcia.
No 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 2021/1101 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DEPORWIN. ANUALITAT 2022.

SERVEIS:

L’objecte de la present contractació és la prestació del servei de manteniment del
programari Deporwin i torns d’accés a les instal·lacions de les piscines municipals de
Mollerussa.
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
48000000-8 “Paquetes de software y sistemas de información” 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.
L’article 117.2 de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser
tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats,
s’hagi de realitzar en l’exercici següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents
Administracions Públiques subjectes a aquesta Llei”.
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La Disposició addicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…),
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte corresponent”.
Vist el pressupost presentat per part de T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A. amb el CIF
A64728918, empresa que declara 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 el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS que té per objecte el CONTRACTE
DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE DEPORWIN .
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,
S.A. amb el CIF: A64728918, en els termes i condicions que es detallen seguidament:


La retribució del contracte: 5.374,18 € (IVA inclòs).
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 pel termini de quatre mesos amb efectes des del dia
01 de gener al 31 de desembre de 2022.
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 i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2022.
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar-lo.
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Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
3.

PRP 2021/1113 COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM. EXPEDIENT NÚM. 257510-2021. DESCRIPCIÓ: OFICINA TÈCNICA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
EMPLAÇAMENT: C/ ACADÈMIA, 23, LOCALS B-C.

En data 14 de desembre de 2021, es presenta la comunicació de canvi de nom de l’exercici
de l’activitat d’oficina tècnica d’instal·lacions elèctriques, al carrer de l’Acadèmia, 23, local BC.
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 de canvi de nom de la llicència d’activitats següent:
Número d’expedient: 2575-10-2020
Titular: SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, SL
Denominació: oficina tècnica d’instal·lacions elèctriques (canvi de nom)
Emplaçament: C/ Acadèmia, 23, locals B-C
Segon. Deixar sense efecte l’expedient d’activitats núm.1895/07.
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 construïda total de 448m2 i útil de 409,22m2.
Totes les zones d’ús administratiu amb presència de personal de forma habitual
hauran de tenir una altura mínima de 2,5m.
4.

PRP 2021/1081 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB
DISCAPACITAT. EXPEDIENT 2860-53-2021

Examinada la sol·licitud presentada per S.D., M. per a obtenir una targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat.
En base a la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el seu article 48 sobre els
criteris a complir pels beneficiaris de les targetes d’aparcament per persones amb
discapacitat i l’article 50 sobre competències de l’administració local en vers la concessió
d’aquestes targetes, es considera que la persona sol·licitant acredita documentalment el
barem de mobilitat reduïda, establert per la normativa reguladora de la qualificació, i el
reconeixement del grau de discapacitat o qualsevol dels altres criteris establerts en el Reial
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Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió
i l’ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
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.D., M.
Núm. targeta:
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 7/2031
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
5.

PRP 2021/1115 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL.LICITUD PER A PODER FER ÚS DE LA SALA 5 DE L’AMISTAT. PER PART DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. EXPEDIENT 1599- 296-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., E. en representació de la Asociación
Española contra el Cáncer, en què demana poder fer ús de la sala 5 de l’Amistat els dijous a
la tarda pel grup de manualitats quinzenalment des de les 17:30 i fins les 18:30, els dies 3 i
17 de febrer, 1 i 17 de març, 7 i 21 d’abril, 5 i 19 de maig, 2 i 16 de juny de 2022 i els
dimecres al matí pel grup de pacients mensualment des de les 11:30 i fins a les 12:30h, el
dies 9 de febrer, 9 de març, 6 d’abril i 4 de maig de 2022.
També sol·licita 3 taules i 12 cadires.
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 a la Asociación Española contra el Cáncer, disposar de la sala 5 de
l’Amistat els dies sol·licitats, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

3 taula

12 cadires
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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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.



Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

Responsabilitats derivades de l’ús.
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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:
CONDICIONANTS
- Compliment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre i de les futures modificacions
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.
-Ús obligatori mascareta.
-Respectar aforament. Màxim 12 persones.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a
l’entrada de la instal·lació
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures 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.
6.

PRP 2021/1117 AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
SOL·LICITUD PER PODER DISPOSAR DE LA SALA 2 DELS PAVELLONS FIRALS
DES DE GENER I FINS A JULIOL DE 2022. PER PART DE CREU ROJA EL PLA
D’URGELL. EXPEDIENT 1599- 288-2021.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per N.P., J., en representació de Creu Roja el Pla
d’Urgell, exposa en què demana poder disposar de la sala 2 dels Pavellons Firals des de
gener i fins a juliol de 2022, per dur a terme l’activitat de reforç escolar amb 15 infants,
durant el període de temps que triguin en acabar les obres que s’estan realitzan a les seves
instal·lacions.
També sol·licita: 15 taules i 15 cadires
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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 a Creu Roja el Pla d’Urgell, disposar de la sala 2 dels Pavellons Firals des
de gener i fins a juliol de 2022, per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

15 taules

15 cadires
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:


S’informa de la disponibilitat de la sala, excepció que sigui necessària pel
desenvolupament de tasques o accions directes realitzades per Fira de
Mollerussa. En aquest cas s’informarà amb antelació a Creu Roja.

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

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

jurídiques

contractuals

entre
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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.



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:
CONDICIONANTS
- Compliment RESOLUCIÓ SLT/3652/2021, de 7 de desembre i de les futures modificacions
normatives que hi puguin haver en matèria de control de la Covid-19.
-Ús obligatori mascareta.
-Respectar aforament. Màxim 17 persones.
-Es fica a disposició de la organització les mesures d’higiene pertinents. Gel hidroalcohòlic a
l’entrada de la instal·lació
-Fer entrada i sortida de forma esglaonada.
-Es seguiran les instruccions del tècnics de la instal·lació.
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112.
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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.
7.

PRP
2021/1112
RELACIÓ
D’ESTABLIMENTS NÚM. 6/2021

LID

PER

LLICÈNCIES

D’OBERTURA

Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 6/2021,
que inclou 6 expedients i que importa la quantitat 2.623,78 €.
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.
8.

PRP 2021/1114 RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 7/2021

Vista la relació núm. 7/2021 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 1 expedients i que
importa la quantitat de 987,22 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 7/2021, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
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nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer. Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
9.

PRP 2021/1118 RELACIÓ LID DE TAXA DE CONNEXIÓ CLAVEGUERAM NÚM.
2/2021

Vista la relació de les liquidacions de taxa de connexió al clavegueram núm. 2/2021, que
inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 294,72 €.
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.
10.

PRP 2021/1121 SOL·LICITUD DE FVS DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per V.S., F. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’herència del senyor M.G., R.
ANTECEDENTS:
En data 13 d’agost de 2021 va morir el senyor M.G., R.
En data 9 de desembre de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 13 d’agost de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a V.S., F. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
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Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
11.

PRP 2021/1122 SOL·LICITUD DE JTF DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ DE
LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per T.F., J. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de la
declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’herència de la senyora F.E., C.
ANTECEDENTS:
En data 27 de juny de 2021 va morir el senyor F.E., C.
En data 10 de desembre de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 27 de juny de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a T.F., J. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
12.

PRP 2021/1123 SOL·LICITUD DE MPP DE PRÒRROGA PER LA PRESENTACIÓ
DE LA DECLARACIÓ D’IIVTNU PER TRANMISSIÓ “MORTIS CAUSA”

Vista la instància presentada per P.P., M. en la qual sol·licita pròrroga per la presentació de
la declaració de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU) per transmissió “mortis causa”, per l’herència del senyor S.B., R.
ANTECEDENTS:
En data 1 de juliol de 2021 va morir el senyor S.B., R.
En data 16 de desembre de 2021, es presenta instància sol·licitant ampliació del termini de
presentació de la documentació fins al dia 1 de juliol de 2022.
L’article 8.3.B) de l’ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’IIVTNU estableix que en les
transmissions per causa de mort, la data de transmissió serà la de la defunció del causant.
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L’article 110.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
estableix que el termini per presentar la documentació necessària perquè l’Ajuntament pugui
practicar la liquidació en el supòsit de transmissió “mortis causa”, serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sol·licitud de l’obligat tributari.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la concessió de la pròrroga a P.P., M. per a la presentació de la declaració
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per
transmissió “mortis causa”.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada amb l’oferiment del recursos
adients.
13.

ASSUMPTES 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 els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són
urgents.
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:
13.1.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER A L’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT
CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI
Vist el Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament de Mollerussa
per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (Exp.
1374-74-2021).
Vist els informes de l’Àrea d’Igualtat inclosos en l’Expedient 1374-74-2021.
Vist l’informe jurídic de Secretaria núm. 84/2021, de data 22 de desembre de 2021.
Per tot l’exposat i atès que es considera d’interès municipal la formalització de l’esmentat
conveni, es proposa a la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per
Decret de l’Alcaldia RES2019/358, de 21 de juny, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament
de Mollerussa per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en
entorns d’oci
Segon. Formalitzar el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui
menester, per al desplegament d’aquest acord.
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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 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic).
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’Interior de la Generalitat de Catalunya,
als efectes oportuns i donar-ne trasllat als serveis municipals competents.
“ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Departament d’lnterior i l’Ajuntament de Mollerussa per a
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
REUNITS
D’una part, el senyor **********, conseller del Departament d’lnterior.
I de l’altra, el senyor **********, alcalde del municipi de Mollerussa.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Departament d’lnterior de la Generalitat de Catalunya, nomenat
pel Decret 22/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8418A, de 26.5.2021), i en virtut de les facultats
atribuïdes per 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.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Mollerussa, nomenat Alcalde al Ple de 15 de juny de
2019, de conformitat amb l’acord del Ple de 30 de gener de 2020, pel qual es ratifica l’acord de la Junta
de Govern, de 19 de desembre de 2019, pel qual s’aprova l’adhesió al Protocol de seguretat contra les
violències sexuals en entorns d’oci, i en virtut de les facultats atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en
relació amb l’article 21.1 .b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i
MANIFESTEN
I.

L’article 15.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret
a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota
mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat
personal.
No obstant això, aquesta previsió no sempre s’assoleix de manera plenament efectiva, ja que
existeix una xacra de caràcter estructural i sistèmica, que afecta tots els àmbits i capes de la
societat, per la qual les dones són l’objectiu de la violència masclista i, més concretament, de
les violències sexuals.

II.

El Departament d’lnterior, com a competent en tot allò que afecta la seguretat de les persones
de Catalunya, ha constatat en els darrers anys, mitjançant l’estadística policial i les dades
obtingudes de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya de 2016, l’increment de les
violències sexuals.
D’aquestes dues fonts s’extreu que les violències sexuals afecten majoritàriament les dones. Es
constata un increment de les dones que manifesten haver patit algun tipus d’agressió sexual i
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un increment dels il·lícits que arriben a coneixement de la policia (malgrat que el nivell de no
denúncia -xifra negra- és superior a altres àmbits de la violència masclista) i, per últim, que els
tres llocs on es produeixen més fets són els llocs d’oci (amb independència que el titular de
l’activitat sigui públic o privat), els espais públics i el transport públic.
III.

Així mateix, arran de determinats fets ocorreguts en el context d’algunes festes populars i
altres espais d’oci on s’han produït greus atemptats contra la indemnitat i la llibertat sexual de
les dones, s’ha intensificat la preocupació i el rebuig en la ciutadania sobre les violències
sexuals i s’ha posat de manifest que no es pot consentir que en la societat catalana es
produeixin violències sexuals i, per tant, s’han de destinar els màxims esforços per prevenir-les
i també per perseguir-les amb el rigor que els fets exigeixen.

IV.

Per tot això, el Departament d’lnterior va impulsar la creació d’un grup de treball molt ampli i
representatiu de diferents sectors de la nostra societat per a l’elaboració del Protocol de
seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci (en endavant, el Protocol) i, d’aquesta
manera, fer un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista, per prevenir les
violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals
quedi impune.
Per aconseguir aquest objectiu, el Protocol preveu la coordinació de tots els actors en seguretat
amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així com amb altres
professionals que presten els seus serveis en el sector de l’oci.
D’altra banda, el Protocol estableix un seguit de conductes que integren l’assetjament sexual
no penal per tal de visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives i succeeixen
amb freqüència, costen més d’identificar i per enviar un missatge de màxim respecte a la
llibertat i indemnitat sexual de les persones.
Si bé, d’acord amb les xifres, aquest Protocol s’aplicarà majoritàriament en el cas de dones
afectades per atacs d’homes que en siguin els presumptes autors, el Protocol és integrador i,
per tant, també serà aplicable als homes que es trobin en alguna situació de violència sexual
amb independència del sexe de qui fa l’agressió.
El Protocol l’aplicaran a tot el territori de Catalunya directament la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra i els ajuntaments i entitats privades que s’hi adhereixin.

V.

L’Ajuntament de Mollerussa, amb competències per mantenir la seguretat als llocs públics i
com a promotor de tota mena d’activitats d’oci al seu municipi, conscient de la necessitat
d’abordar la problemàtica de les violències sexuals en aquest àmbit, ha manifestat el seu
interès a adherir-se al Protocol, col·laborar i coordinar la seva actuació amb la resta d’actors,
serveis i institucions implicats en les activitats d’oci i destinar el màxim de recursos i esforços
de què disposi per prevenir i eradicar les violències sexuals al seu municipi.
Que, per tot això, és d’interès per a ambdues institucions, que subscriuen aquest Conveni
atenent les següents
CLÁUSULES

Primera.- Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és determinar el marc de col·laboració entre el Departament d’lnterior i
l’Ajuntament de Mollerussa, així com els compromisos que adquireixen per tal de donar compliment al
que preveu el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
Segona.- Compromisos del Departament d’lnterior
1.

Símbol distintiu
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Lliurar a l’Ajuntament de Mollerussa un símbol distintiu, que serveix per identificar les entitats adherides
al Protocol, per tal que li doni visibilitat i l’integri en la seva imatge corporativa.
2.

Pautes operatives en matèria de seguretat

Donar pautes operatives i, si escau, modificar els criteris operatius existents, per tal que els
professionals de la seguretat adeqüin les seves actuacions al contingut i als principis previstos al
Protocol.
3.

4.

Formació
Formar els i les professionals de la seguretat, els càrrecs electes i personal tècnic
municipal, així com les diferents categories de personal que treballa en les activitats
d’oci. Aquesta formació comprendrà l’àmbit de la violència masclista, les violències
sexuals i el contingut del Protocol amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar tot el
personal esmentat en aquesta matèria.
Elaborar el material didàctic necessari per dur a terme aquesta formació i facilitar a
l’Ajuntament de Mollerussa el material que sigui necessari per completar
adequadament la formació esmentada.
Sensibilització i conscienciació a la ciutadania
Lliurar a l’Ajuntament de Mollerussa material de divulgació i sensibilització per identificar i
prevenir les violències sexuals, per tal que l’Ajuntament en faci la difusió corresponent.

5.

Coordinació amb tots els actors
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i
persones que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats
d’oci.

6.

Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat, el
Departament d’lnterior podrà aplicar mesures alternatives a la incoació d’un expedient
administratiu sancionador en els supòsits en què el menor infractor acrediti que ha superat
favorablement la mesura educativa prevista i realitzada per l’Ajuntament de Mollerussa.

Tercera.- Compromisos de l’Ajuntament de Mollerussa
1.- Símbol distintiu
Donar visibilitat i integrar en la seva imatge corporativa el símbol distintiu lliurat pel Departament
d’lnterior i acreditatiu de la seva adhesió al Protocol, i que pot utilitzar en els àmbits de la seva
competència com a part de la seva identitat corporativa.
2.- Deure d’aplicació del Protocol
Complir i fer complir el contingut, les condicions i els procediments establerts al Protocol i, a més, donar
les instruccions que siguin necessàries per tal que el personal al seu càrrec i el que intervingui en les
activitats d’oci reuneixi els requisits i doni compliment a les condicions que es derivin del Protocol.
3.- Formació
-

Vetllar perquè els càrrecs electes i professionals de la seguretat, així com tot el personal al seu
càrrec que intervingui en el desenvolupament de les activitats d’oci, rebin la formació
obligatòria en matèria de violències sexuals prevista en el Protocol i adoptar les mesures que
siguin necessàries a aquest efecte. Si escau, facilitar un espai on poder dur a terme aquesta
formació.
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-

Fer servir el material didàctic facilitat pel Departament d’lnterior, quan sigui necessari, per tal
que el seu personal tingui el mínim coneixement indispensable en matèria de violències sexuals
i del contingut del Protocol.

4.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania
-

Fer servir el material de divulgació i sensibilització que, en matèria de violències sexuals, faciliti
el Departament d’lnterior i, en la mesura que sigui possible, fer-lo servir en els esdeveniments
d’oci que dugui a terme i intentar involucrar els col·lectius culturals del municipi en la difusió
d’aquest material divulgatiu i de sensibilització ciutadania.

-

Donar publicitat i donar a conèixer l’existència i l’adhesió al Protocol

5.- Punts d’informació i atenció a les persones agredides
-

-

S’obliga a establir punts d’informació i atenció a les persones afectades per les violències
sexuals, lloc de referència en les activitats d’oci en l’àmbit de la violència masclista i de les
violències sexuals, i els quals fan les funcions previstes al Protocol i reuneixen els requisits que
s’hi estableixen. Especialment, d’acord amb les seves possibilitats, han d’habilitar un espai
reservat, tranquil i confortable per atendre les persones afectades i han d’estar a càrrec de
persones formades en matèria de violència masclista i violències sexuals.
La tasca del punt d’informació i atenció a les persones agredides es pot complementar amb
parelles d’agents itinerants amb funcions similars a les del personal dels punts abans
esmentats ("punts liles”).

6.- Coordinació
Treballar de manera coordinada i impulsar la coordinació entre tots els actors, institucions i persones
que intervinguin en l’aplicació del Protocol i en el desenvolupament de les activitats d’oci.
7.- Mesures alternatives a la sanció per a menors d’edat infractors
En el cas que el presumpte infractor en matèria de violències sexuals sigui un menor d’edat,
l’Ajuntament de Mollerussa podrà establir mesures educatives per a l’autor que, en cas d’informe
favorable dels professionals competents, es podran considerar una mesura alternativa a la incoació del
corresponent expedient administratiu sancionador per part del Departament d’lnterior.
Quarta.- Aportacions econòmiques derivades del Conveni
La signatura i execució d’aquest Conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats
signants, tal com es fa constar en l’Annex.
Cinquena.- Comissió de Seguiment
Per al seguiment d’aquest Conveni de col·laboració es constitueix una comissió de seguiment integrada
per 1 representant del Departament d’lnterior i 1 representant de l’Ajuntament de Mollerussa.
La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l’execució del Conveni i el
control del compliment de totes les seves clàusules, així com de totes les accions que es derivin
d’aquest Conveni.
A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin les dues parts, en
cas que es consideri convenient per al seu desenvolupament.
Sisena.- Vigència del Conveni
El present Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys.
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En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest conveni, les parts podran acordar de mutu acord
la prorroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Setena.- Extinció del Conveni
1.

Aquest Conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més, en els supòsits
següents:
a.

L’acord unànime de les parts signants manifestat per escrit.

b.

L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun deis
signants.
Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal
que compleixi en un determinat termini les obligacions o compromisos que considera
incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la Comissió de Seguiment i
també a l’altra part signant. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment
persisteix l’incompliment, la part que ha fet el requeriment ha de notificar a l’altra part
signant la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el Conveni.

2.

c.

Impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte del Conveni.

d.

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.

e.

Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

La part que proposi resoldre el present Conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit
amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la Comissió de Seguiment i ha de
garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució d’acord amb l’article 52.3 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Vuitena.- Protecció de dades personals
Les parts signants d’aquest Conveni s’obliguen a complir la legislació sobre protecció de dades personals
aplicable a la informació que tractin.
Les parts han d’observar, en el desenvolupament d’aquestes actuacions, que es doni compliment a les
obligacions i limitacions en el tractament de dades de caràcter personal recollides a la normativa en
vigor en matèria de protecció de dades personals.
Novena.- Confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial tota la informació a què tinguin accés arran de la
seva col·laboració. En conseqüència, es comprometen a no divulgar, revelar, difondre o cedir aquesta
informació a tercers, i a complir la resta d’obligacions que li corresponen, de conformitat amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Aquesta clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest Conveni, i les parts es comprometen a complirla fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic.
Desena.- Interpretació i jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre en un primer moment, de manera amistosa, les possibles
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació del present Conveni mitjançant la
Comissió de Seguiment. Si no és possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions
litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

I, en prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen
en el seu contingut i per això signen aquest Conveni.
El conseller del Departament d’lnterior
(Decret 22/2021, de 26 de maig.
DOGC núm. 8418ª, de 26.5.2021)

L’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa

Annex
Despeses a càrrec del Departament d’Interior com a conseqüència de la signatura i execució
del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollerussa per a l’adhesió al Protocol de
seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
Es preveu formar fins a un màxim de 26 persones que inclouen personal de la Policia Local, càrrecs
electes, personal tècnic municipal i altres.
Grup

Assistents

Hores

Personal Formador

Policia Local

21

4

Personal
d’lnterior

del

Departament

Càrrecs electes, personal tècnic i altres

5

2

Personal
d’lnterior

del

Departament

Aquestes jornades es realitzaran en el període comprés entre la data de la signatura del conveni i el 31
de desembre de 2021, d’acord amb el programa de jornades que s’acordi amb l’Ajuntament de
Mollerussa.
La formació en el marc d’aquestes Jornades es realitzarà amb personal intern i, per tant, no suposa cap
cost afegit al Departament.
El conseller del Departament d’Interior
(Decret 22/2021, de 26 de maig.
DOGC núm. 8418A, de 26.5.2021)”

L’alcalde de l’Ajuntament de Mollerussa

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 acctal. juntament amb mi, la Secretari acctal., que en dono fe.

