AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

ACTA 2013/02
A la ciutat de Mollerussa, el dia vint-i-vuit de febrer de dos mil tretze. Essent les vint-i-una
hores, es reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió
pública i extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc
Solsona Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Sr.
Sr.
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Sra.
Sr.
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Sr.
Sr.
Sr.

Josep Simó Ribera
Josep Àngel Lavín Llano
Paquita Brau i Codony
Teresa Grañó i Costa,
Carles Fernández Millàn
Jaume Segura i Gili,
Rosalia Carnicé Farré
Immaculada Casamella Miró
Pere Gatnau i Roca,
Concepció Garnica Rovira
Teresa Ginestà Riera
Josep Antoni Ajates Atero
Francesc Xavier Pla Falip
Joan Simeón Morera
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Es fa constar que el Regidor Jordi Pérez (Grup CiU) es va incorporar a la sessió a les 21,30
hores, en el moment del debat del punt número 3 de l’Ordre del Dia.
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera.
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per
Ordre de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
01.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012,
DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici
2012. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost ha estat
aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia Núm. 061/2013, de 18 de
febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE L'ALCALDIA Núm. 061/2013
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de desembre de
2012 el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:

11.788.251,40
2.866.254,15
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Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

14.654.505,55
13.948.831,99
13.948.831,99
13.948.831,99
12.713.703,86
12.713.703,86
1.235.128,13

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’ inici de l’exercici:
Baixes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

5.760.593,59
119.512,76
5.537.793,67
103.287,16
1.338.415,29

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

12.960.487,91
3.641.739,71
16.602.227,62
17.440.212,93
387.243,22
643,68
370.570,53
15.171.291,76
1.881.034,27

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
Modificacions de saldo inicial
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

5.588.734,75
181.851,58
409.465,32
2.591.738,11
2.405.679,74
4.286.714,01

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

133.526,53
-270.938,65
-137.412,12
2.349,93
3.238.556,23
3.103.494,04
300.378,15
0,00
0,00
2.803.115,89

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 705.673,56 €.
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•
•

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 223.679,05 €
Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals): 481.994,51 €

1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
a) FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI

682.489,95

b) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT:
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs:
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats:
D’altres operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva:

4.290.767,50
1.881.034,27
2.405.679,74
4.053,49
0,00

c) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT:
De pressupostos de despeses. Exercici corrent:
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats:
D’altres operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:

3.722.705,81
1.235.128,13
103.287,16
2.437.512,02
53.221,50

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
II. SALDOS DE DUBTÒS COBRAMENT:
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT:

1.250.551,64
948.034,66
300.378,15

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

2.138,83

2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en
948.034,66 €. Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’ import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva
com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
Eco.
39800
45055
75080
TOTAL

Descripció
INDEMNITZACIÓ PER DANYS
SOC - PROGRAMA D’EXPERIENCIACIÓ
PUOSC – MARQUESINA CEMENTIRI

Import
327.264,06
25.449,80
45.488,18
398.202,04

4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:
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El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 no compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una necessitat de finançament de 469.298,57
euros.
L’Interventor ha efectuat un informe específic al respecte que s’acompanya a l’expedient de
la liquidació, en el qual es detalla que, malgrat aquesta situació, NO es precís l’adopció de
cap mesura correctiva, tota vegada que l’Ajuntament va aprovar, en data 07-07-2011, un
pla de sanejament que fineix el 31-12-2014.
5. Respecte a la regla de la despesa:
El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa per import
de 21.613 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de
l’exercici 2011 era de 10.706.140 euros i la despesa total computable de la liquidació de
l’exercici 2012 ha estat de 10.684.527 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu de 14.315.746,93 € a llarg
termini i de 1.550.000 € a curt termini, que suposa una ràtio de 129,25%, per la qual cosa
no compleix amb l’objectiu del deute públic.
7. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
•
El resultat pressupostari de l’exercici
•
Els romanents de crèdit
•
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats
i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
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adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada,
DECRETO:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, de l’Ajuntament de
Mollerussa i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
02.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012 –
PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA.
Per Ordre de l’Alcaldia es dóna compte al Ple de la Liquidació del Pressupost de l’exercici
2012, del Patronat Fires de Mollerussa. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació
del Pressupost ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de l’alcaldia
Núm. 0622013, de 18 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució indicada, que és del
tenor següent:
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 062/2013
Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012 PATRONAT
FIRES DE MOLLERUSSA
ANTECEDENTS
Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 presenta a 31
de desembre de 2012 el següent resultat:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

609.900,00
10.442,26
611.342,26
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Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

610.486,50
610.486,50
610.486,50
533.380,38
533.380,38
79.425,74

2.- Exercicis tancats:
Obligacions pendents de pagament: pressupostos de despeses exercicis tancats:
Ròssecs dels comptes de creditors no pressupostaris:
(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

13.549,13
254.152,86
646,01
346.481,72

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1.- Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

600.900,00
10.442,26
611.342,26
842.290,43
798.513,18
43.777,25

2.- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament
Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:
(-)Ingressos realitzats pendents d'aplicació:

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

193.202,83
42.480,14
0,00
279.460,22

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets:
- Obligacions reconegudes:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici:
- Desviacions de finançament positives de l'exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

842.290,43
610.486,50
231.803,93
0,00
0,00
0,00
231.803,93

D) Romanents de crèdits:
Compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
No compromesos:
Incorporables:
No incorporables:
TOTALS

855,76
11.547,22
-10.691,46
855,76

E) Romanent de tresoreria:
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS

19.922,67

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

279.460,22
43.777,25
193.202,83
42.480,14
0,00

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

346.481,72
79.425,74
13.549,13
254.152,86
646,01

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

-47.093,83
151.947,47
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

-199.046,30

2.- De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i article
101.1 del RD 500/1990 així com la regla 341.1 de la Instrucció de Comptabilitat es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. El pendent de cobrament s’ha
minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 151.947,47 que representa el 78,64% dels
drets reconeguts d’exercicis tancats. Per a la determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en
compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges
de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas això no implicaria
l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa, sense que, en el seu cas, s’hagi
aprovat l’expedient adient.
3.- No s’ha informat negativament sobre els pagaments i expedients administratius.
4.- Per l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l’art.192.2 del
TRLRHL.
FONAMENTS JURÍDICS
1.- La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i realitzats.
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest,
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats i així com la recaptació neta.
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3.- S’ha complert el que estableix l’art.92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, segons els quals, conseqüència de la liquidació del Pressupost s’hauran de
determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31.12.2012
El resultat pressupostari de l’exercici.
Els romanents de crèdits.
El romanent de Tresoreria.

4.- S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de
pressupostos.
Per tant, en desplegament de les competències atribuïdes per la legislació citada,
DECRETO:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Fires de Mollerussa de l’exercici de
2012
Segon. Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ple se’n dóna per assabentat.
03.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012 DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA - EL PALAU D’ANGLESOLA.
D’ordre de la Presidència, es dóna compte al Ple de l’expedient de la Liquidació del
Pressupost de l’exercici 2012 de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE MOLLERUSSA - EL
PALAU D’ANGLESOLA. Es fa constar, als efectes oportuns, que la Liquidació del Pressupost
de la Mancomunitat ha estat aprovada, per raó competencial, mitjançant el Decret de la
Presidència Núm. 001/2013, de 21 de febrer, transcrivint-se literalment la Resolució
indicada, que és del tenor següent:
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 1/2013
Assumpte: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012
Complint allò que estableix l'article 191 apartat tercer del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
així com l'establert en les Bases d'Execució del pressupost vigent. Vist l'Informe
d'Intervenció, HE RESOLT:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2012, la qual reflexa el
següent resum:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets
- Obligacions reconegudes
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

261.890,44
245.399,77
16.490,67
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- Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals:
+ Desviacions de finançament negatives de l’exercici:
- Desviacions de finançament positives de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

0,00
0,00
0,00
16.490,67

ESTAT DE ROMANENT DE CREDITS
Compromesos:
•
Incorporables:
•
No incorporables:
No compromesos:
•
Incorporables:
•
No incorporables:

8.608,68
3.541,25
5.067,43

TOTALS

8.608,68

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

28.330,50
104.468,29
10.398,08
72.075,63
21.994,58
0,00

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

77.896,29
61.727,03
0,00
16.169,26
0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
II. SALDOS DE DUBTÒS CORAMENT
III. EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT

54.902,50
0,00
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

54.902,50

Segon. Que d'aquesta aprovació es doni compte a la Comissió Gestora, en la primera sessió
que celebri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fa constar, als efectes oportuns, que d’aquesta Liquidació se’n ha donat comte a la
Comissió Gestora de la Mancomunitat en la sessió celebrada el 25 de febrer de 2013.
El Ple se’n dóna per assabentat.
04.- DESIGNACIÓ VIES I/O ESPAIS PÚBLICS.
Prèviament a la lectura de la proposta, es produeixen les intervencions següents:
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El Sr. Alcalde exposa que començaríem amb el Sr. Isidre Sala Torres, que va ser regidor i
tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Mollerussa entre els anys 1964-1974; va entrar com a
regidor el dia 2 de febrer del 1964, essent alcalde el Sr. Manuel Solà Pou. A l’any 1965, es
va recuperar, sota la seva direcció, el Cementeri municipal que estava molt malmès i
deteriorat; va configurar, dissenyar i construir el Parc Municipal (el primer en la història de
Mollerussa) i va col·laborar i impulsar l’expedient de beatificació del sacerdot nascut a
Mollerussa, mossèn Àngel Cantons Farnell. La seva inquietud per treballar per Mollerussa el
va portar a prendre part amb iniciatives en activitats culturals, populars i socials i va ser
membre i fundador d’una de les primeres “Massa Corals” i que patrocinà l’Amistat l’any
1940; cantant “caramellaire”, promotor i intèrpret de la representació nadalenca els
Pastorets en la dècada dels anys 50, i en paraules d’un altre Mollerussenc il·lustre com és el
Sr. Miquel Polo: l’Isidre Sala durant molts anys va ésser un dels inspiradors del progrés
expansiu de Mollerussa.
Pel que fa al Sr. Àngel Bonvehí Navés, la proposta de designació es va fer a través d’una
instància presentada pel Sr. Josep Franci i Cots. El Sr. Àngel Bonvehí Navés, va ser pagès,
va ser jugador, entrenador, col·laborador i directiu del Club Futbol Joventut de Mollerussa;
va ser un home que va dedicar bona part de la seva vida a treballar de manera altruista, en
pro de l’esport de la nostra ciutat i en especial en pro del Club de Futbol Joventut de
Mollerussa per tal de mantenir-lo viu, un testimoni latent de la seva estimació pel nostre
poble i també per l’esport.
La designació de carrers amb el nom d’Isidre Sala Torres i d’Àngel Bonvehí Navés, serà,
sens dubte, un testimoni al llarg del temps de la petjada que han deixat a Mollerussa
aquests dos vilatans i que creiem que així no s’esborrarà mai.
I com no, doncs també tenim el carrer de l’orfeó Renaixença, aquests és un compromís que
va començar fa més de dos estius, amb motiu de la cantada del concert que es fa en el marc
de les nits d’estiu, al monument de l’Orfeó; amb motiu dels trenta-cinc anys es va creure
que feia falta donar un pas més i que era poder designar un carrer de la ciutat, amb el nom
d’Orfeó Renaixença. Fou un compromís assumit en aquell moment, i l’entitat es va
mobilitzar, va recollir també moltes firmes, i avui podem dir que donem compliment també a
aquesta manifestació de l’entitat. Deixeu-me dir que, els orfeons han tingut una importància
excepcional als Països Catalans; aquí a Catalunya, aparegueren cap el darrer terç del segle
XIX, i en un moment sociopolític,molt determinat a Catalunya, de recuperació de les bases
de la catalanitat i la reivindicació del fet nacional és important que ho digui també.
D’aquesta època és la fundació de l’Orfeó Català (1881), i a partir d’aquell moment, quasi
totes les poblacions de Catalunya van tenir un orfeó. Mollerussa, no podia ser menys, les
primeres referències del moviment coral a Mollerussa daten de l’any 1896 amb l’aparició del
Cor de la Forestal d’Urgell. Desprès, hi ha hagut moltes altres agrupacions musicals que a
tall d’exemple, en un moment com el d’avui potser caldria també recordar: vilatans com
Feliciano Valls, fundador del Cor de la Forestal d’Urgell; mossèn Lluís Vilella, director de
l’Orfeó Mollerussenc, l’any 1921; el mestre Enric Subirós, recuperador del cant coral a
Mollerussa després de la Guerra Civil amb les Caramelles i director de la Massa Coral de
l’Amistat; mossèn Josep Malé, director de la Coral Infantil. I així, arribem fins el 22 d’abril de
1976 en què s’aixecava el teló, mai millor dir, del teatre de la Societat Cultural i recreativa
l’Amistat, i apareixia un grup de Mollerussencs i Mollerussenques que de la mà del Ramon
Domingo, fundador i primer president, presentaven a la societat l’Orfeó Renaixença, donant
els seus primers passos musicals sota la direcció del mateix mestre Enric Subirós Areny. Des
de les hores, l’Orfeó Renaixença ha tingut una presencia continuada en la realitat musical i
cultural de Mollerussa amb directors que han sabut mantenir l’entusiasme dels cantaires per
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continuar com el mateix president, Josep M. Ezquer, president de l’Orfeó durant 18 primer,
donant pas al Miquel Bellmunt, i recuperada la direcció novament i per tant, actual president
de l’Orfeó Renaixença.
Per tant, la designació d’una via pública amb el nom d’Orfeó Renaixença és una manera de
fer un reconeixement a molta gent que ha tingut un compromís actiu en la dedicació, el
treball i constància de l’Orfeó Renaixença, té i tindrà una empremta de permanència activa
musical a la nostra ciutat. Permeteu-me dir que, al igual que el cant coral és una tasca de
conjunt, on cada cantaire hi pot aportar la seva veu, dedicació, disciplina i esforç, en benefici
d’un resultat col·lectiu, també el conjunt de les persones que han format part de l’Orfeó al
llarg de tots aquests gairebé 37 anys, conjuntament amb els nostres distingits d’avui, el Sr.
Isidre Sala i Torres i el Sr. Àngel Bonvehí i Navés, van treballar, participar, col·laborar i
aportar esforç i sacrifici per un bé col·lectiu, que no es altra que la millora de la qualitat de
vida de tots els Mollerussencs i Mollerussenques.
Això per tant, ens ha d’esperonar perquè cal que tots continuem i ens impliquem en la
mesura de la nostra situació a què això no es perdi; i per tant entre tots tirar endavant
Mollerussa; fer-la cada dia una mica més gran, però sobretot cada dia més humana, més
solidaria, més participativa i, això és important.
Avui, entre fem un acte d’equip, un acte de ciutat perquè, tots en cada moment, som
importants.
La Regidora Sra. Maite Niubó, del Grup Plataforma per Catalunya (PxC), expressa que està
molt contenta què s’atenguin les peticions dels ciutadans perquè això demostra que estem
per ells i amb ells. Moltes gràcies.
El Regidor Sr. Joan Simón, del Grup Popular, manifesta que està totalment d’acord amb
aquest reconeixement tant al Sr. Angel Bonvehí com el Sr. Isidre Sala com a l’entitat de
l’Orfeó Mollerussenc perquè són persones i entitats que han estat treballant sense ànim de
lucre, que han millorat la qualitat de vida de la ciutat i que ho votarem a favor.
El Regidor Sr. Francesc Pla, del Grup ERC, exposa que en parlar tant de l’Orfeó Renaixença,
com de l’Àngel Bonvehí i de l’ Isidre Sala, i veure que és el que han fet i han aportat a la
ciutat de Mollerussa, crec que ja s’ha dit plenament, és a dir, no queda més. No obstant
penso que, des d’una vessant molt personal, la ciutat de Mollerussa es nodreix de grans
quantitats de ciutadans i de grups; i més en el cas de Mollerussa, ciutat en la que hi ha
grups que porten molts de temps fent moltes coses i moltes vegades dins de l’anonimat; jo
estic plenament d’acord en donar un reconeixement a l’Orfeó, l’Àngel Bonvehí i l’ Isidre Sala,
però m’agradaria que constés i fer notar també, al Grup Escolta, que porta més de quaranta
anys o a altres grups de gent que porten aquí a Mollerussa donant vida a aquesta ciutat i
fent-la créixer, que cal mantenir aquests criteris perquè en un futur, aquest reconeixement,
també se’ls hi pugui donar si es considera i es adequat fer-ho; perquè la ciutat de
Mollerussa, gràcies a Déu, és nodreix d’aquesta ciutadania, d’aquests grups i d’aquesta gent
que, sense cap altra empenta que tirar endavant la ciutat on viuen i sense altra empenta
que gaudir una mica de les coses de les quals a ells els hi agrada, des d’intentar fer tot el
que els hi envolta molt més adequat al què ells conceben que és una ciutat, evidentment
això és d’agrair tots plegats, doncs hi ha molta gent a la ciutadania, per això el que
m’agradaria recalcar de tenir clar aquests criteris per tal que en un futur, quan es consideri
adequat, quan aquesta gent que moltes vegades es anònima i que moltes vegades no fan el
pas de, doncs tinguin aquest reconeixement, perquè sense ells tampoc nosaltres estaríem
on som ara,em penso, i no em voldria quedar sense felicitar a tots els d’aquí perquè crec,
sense dubte que s’ho mereixen.
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El Regidor Sr. Pere Gatnau, del Grup Socialista, expressa que per part del nostre grup
lògicament, donarem recolzament tal com es va fer a la Comissió Informativa, reconèixer
que tant l’Orfeó Renaixença, com el Sr. Bonvehí o el Sr. Sala, han representat unes
aportacions personals i col·lectives molt importants a nivell de municipi.
Nosaltres en la nostra intervenció aniríem una mica en la mateixa línia que feia el Sr Pla, i
aprofitaríem per demanar que es revisés el que es el reglament d’honors i distincions a fi i
efecte què hi hagi una reglamentació més clara de la que tenim habitualment, i evitar-nos
les diferenciacions que hi pugui haver amb d’altres col·lectius que també han representat
força a la ciutat a Mollerussa, simplement perquè a nivell d’Ajuntament estigui clar i molt
més definit i no pugui tenir problemes en el dia de demà el fet què uns tenen i els altres no
tenen reconeixement; demanem que hi hagi una reglamentació clara i definida en aquest
aspecte; lògicament que el nostre vot serà a favor.
El Sr. Alcalde manifesta que avui és un acte d’homenatge a persones anònimes que
sumades totes juntes, han fet molt. El que es normal és per exemple, que en un consistori
pugui anomenar a un carrer a la persona que passi davant; aquí el mèrit es que darrera de
les persones que a vegades posen la cara, hi ha molta més gent fent la feina fosca i que no
es veu, i realment són les que acaben tirant molt més que els que surten a primera fila i per
tant, això és un reconeixement en la tasca del Sr. Sala i també del Sr. Bonvehí, i de l’Orfeó.
És el que hem dit, la suma del que moltes persones fan, ha mantingut viva la cultura en
moments complicats pel país.
Aquí som l’Ajuntament, i l’Ajuntament pot fer dues coses, una rebre propostes de la gent i
fer d’aquest acte una voluntat de la ciutadania; nosaltres no tenim un estoc de carrers per
posar-hi nom i vostès ho saben, doncs en funció de les propostes que la gent fa hem
d’intentar canalitzar-les i donar-hi sortida, d’aquesta manera hem d’escoltar i al final atendre
la voluntat d’aquest moment de la gent que ho proposa. Evidentment que hi ha molts
col·lectius i molta gent, i evidentment que sempre hi pot haver matisos i gent que ho pugui
trobar més o menys be o malament, però en qualsevol cas, totes aquelles demandes i
propostes que venen de la gent carrer, de les entitats i de la societat civil estan ateses i
escoltades per poder donar una resposta; en el cas que, el que es demani no es cregui
convenient, per això hi som nosaltres: no només per gestionar el reglament, sinó també per
tenir sentit comú de poder aplicar les propostes, canalitzar-les. Respecte la proposta de
revisar el reglament, si s’hi de fer es revisarà sense cap problema; quan es constitueixi la
comissió, es poden fer propostes, es pot mirar on hi pot haver aquests inconvenients, alguns
no hi poden ser,
Hem donat nom a tres carres o espais en resposta a una mobilització ciutadana; per tant,
dins una total normalitat per enfocar-ho; amb tranquil·litat. Perquè el que estem fent no és
res més que recollir la voluntat, en aquest cas, de diferents persones, 600 per un costat a
prop de 700, 400 i escaig; al final suposa un percentatge de població que s’ha volgut
significar amb la seva firma perquè això pogués ser una realitat. Les coses no són tant
rapides com voldrien que fossin i a vegades surt la idea als 35 anys de l’Orfeó i ho farem en
el concert que farà als 37 anys, però s’ha fet, això té el seu procés, i al final el que diem, ho
hem d’argumentar, ho hem motivar i per això es dóna a la sol·licitud el tràmit solemne que
estem fent avui, perquè posar el nom d’una persona o d0una entitat a un carrer de la ciutat
ha de tenir aquest tràmit solemne i crec que aquest es el to que se li ha de donar. Jo
agraeixo a tots els grups, que hi doneu suport, que no s’hi hagi posat absolutament cap
mena problema ni dubte i que per tant que l’acord d’avui si es d’unànime, que sigui un acord
de l’Ajuntament amb plenari per unanimitat, que és el que dóna i dignifica, doncs no només
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a les entitats i a les persones sinó que dignifica que fem un reconeixement públic a la gent i
les entitats de la ciutat.
Finalitzades les intervencions es dona lectura a la proposta d’acord en els termes següents:
“Atesa la proposta tramitada prèvia la instrucció dels expedients corresponents a fi de dotar
d’una denominació específica a diverses vies públiques o espais d’ús públic del municipi.
Resultant que l’expedient ha estat objecte de DICTAMEN FAVORABLE PRECEPTIU per part de
la Comissió Informativa Especial d’Honors i Distincions, tal i com determina l’article 11 del
Reglament especial que ho regula, en la sessió extraordinària celebrada el dia 15 de febrer
de 2013.
Resultant que la competència resolutòria, tal i com s’indica en l’article 9 del reglament
esmentat, és del Ple de l’Ajuntament, aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats
pròpies sotmet a la consideració de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Designar les distintes vies públiques urbanes que seguidament es relacionen, amb
els noms següents:
•

C/ Orfeó Renaixença.
Es designa amb el nom ORFEÓ RENAIXENÇA el tram de vial o rambla que, a partir de
la cruïlla del carrer Mestre Enric Subirós amb el carrer de Ricard Vinyes, conforma l’inici
de l’Avinguda d’Ermengol V, on es troba el monument erigit en homenatge a aquesta
Entitat Coral.

•

Plaça Àngel Bonvehí Navés.
Es designa amb el nom ÀNGEL BONVEHÍ NAVÉS l’espai urbà que conformen la cruïlla
dels carrers, Compositor Beethoven, Francesc Mir i Avinguda del Canal.

•

Plaça Isidre Sala Torres.
Es designa amb el nom ISIDRE SALA TORRES, l’actual espai municipal que s’ubica al
sud de cementiri municipal entre els termenals següents: Nord, el cementiri municipal;
Est, el tanatori; Sud, vial d’accés al tanatori, aparcament de vehicles pesants i parc de
bombers; i Oest, Carretera de Linyola (LP-3322).

Segon. Fer constar, que amb les designacions de les vies i/o espais públics esmentats en
l’apartat anterior, promogudes per la iniciativa de nombrosos ciutadans i ciutadanes, així
com d’institucions de reconegut prestigi a la ciutat, el Ple de la Corporació reconeix en els
homenejats (persones i entitats) especials mereixements. En aquest sentit, els actes
d’homenatge que en cada cas s’efectuïn, gaudiran de la solemnitat pertinent atenent a les
circumstàncies singulars de cada cas.
Tercer. Publicar aquests acords per a general coneixement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzada la lectura, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta presentada i
és aprovada per unanimitat dels membres presents.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

05.- EXPEPIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS MUNICIPALS AL SERVEI
CATALÀ DE LA SALUT PER A L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
MOLLERUSSA. CORRECCIÓ D’ERRADES A L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la proposta d’acord següent:
“El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2006 va autoritzar la cessió
gratuïta a favor del Servei Català de la Salut d’una superfície de 1.402,55 m2, propietat de
l’Ajuntament de Mollerussa, a segregar de la Finca Registral número 1.480. La cessió es
practicava per tal de regularitzar la situació patrimonial i registral de l’immoble que ocupa
l’actual Centre d’atenció primària de Mollerussa i possibilitar l’ampliació del Centre d’atenció
Primària de Mollerussa que ha projectat el Servei Català de la Salut. Tal i com es determina
en l’article 49 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, la finalitat que justifica la cessió gratuïta gaudeix de la
consideració d’utilitat pública i interès social pel municipi. L’expedient incoat fou sotmès a la
preceptiva informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant Edictes exposats al Tauler
municipal i al BOP núm. 112, del dia 17 d’agost de 2006, sense que es presentessin
al·legacions o reclamacions enfront el mateix. Així mateix, amb caràcter previ a la resolució
definitiva, s’ha donat compte de l’expedient instruït al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya als efectes de control de legalitat dels actes, extrem acreditat
fefaentment a l’expedient. Per part dels Serveis Tècnics Municipals i atenent al requeriment
formulat pel Servei Català de la Salut, fou practicat l’aixecament topogràfic per determinar
amb exactitud la superfície real a cedir, resultant ésser de 1.305,77 m2, dels quals 1.034,65
m2 corresponen a la finca on es va edificar el CAP actual i 271,12 m2 a la part de l’ampliació
del CAP que afectava terrenys municipals. Atenent els antecedents exposats i considerant la
concurrència interès públic i social en la finalitat expressada i la voluntat de l’ajuntament de
col·laborar a l’obtenció d’aquesta, el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 30 de març
de 2012 va adoptar el següent acord:
Primer. Aprovar DEFINITIVAMENT la cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut d’una
superfície de 1.305,77 metres quadrats, propietat de l’ajuntament de Mollerussa, a segregar de la
Finca Registral número 1.480. La cessió gratuïta es practica per tal d’assolir les finalitats següents:
Regularitzar la situació patrimonial i registral de l’immoble que ocupa l’actual Centre d’atenció
primària de Mollerussa (aquesta edificació ha estat construïda sobre una porció de terreny de 1.146
metres quadrats que és part de la finca registral número 1.480 i a la qual li correspon la referència
cadastral, singular, 4503731 CG 2140S0001 QW).
Possibilitar l’ampliació del Centre d’atenció Primària de Mollerussa que ha projectat el Servei Català
de la Salut.
Segon. Es fixen les condicions legals següents:
El termini d’acompliment dels fins que motiven la cessió serà de cinc (5) anys a partir de la formalització
pertinent. Així mateix, durant els trenta (30) anys següents la parcel·la E.4-2, (finca Registral número
7553) haurà de destinar-se a la finalitat que motiva la cessió aplicant-se, en el supòsit d’incompliment,
la reversió automàtica de ple dret al patrimoni de l’ajuntament de Mollerussa en els termes que
estableix l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals, de manera que demostrada la no destinació del bé a l’ús previst n’hi haurà prou amb
l’acta notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus
efectes.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester, per a atorgar els documents
públics necessaris a fi i efecte de formalitzar la cessió gratuïta aprovada.
Quart. Publicar l’acord esmentat al BOP i notificar-ho als interessats als efectes legals oportuns.”
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Resultant que la Gerència econòmica del Servei Català de la Salut, ha posat de manifest a
aquest Ajuntament l’existència de discrepàncies en l’acord d’aprovació definitiva esmentat,
pel que fa a la superfície definitiva a segregar així com el número de la finca registral
objecte de cessió, instant la seva esmena.
En concret, en l’acord d’aprovació definitiva s’indica que la cessió gratuïta es practica per tal
d’assolir, entre altres, la finalitat de regularitzar la situació patrimonial i registral de
l’immoble que ocupa l’actual Centre d’atenció primària de Mollerussa fent esment al fet que
aquesta edificació ha estat construïda sobre una porció de terreny de 1.146 metres quadrats
que és part de la finca registral número 1.480 (Ref. cadastral 4503731 CG 2140S0001 QW),
quan havia de dir 1.034,65m2, d’acord amb l’aixecament topogràfic realitzat. Igualment, en
el paràgraf segon de l’acord (quan es determinen les condicions legals de la cessió), es fa
esment a la parcel·la E.4-2, (finca Registral número 7553), que no té cap relació amb la
cessió, ja que s’hauria d’haver identificat en els termes següents: la parcel·la cedida, de
superfície 1.305,77 m2, a segregar de la finca Registral número 1480.
Finalment, s’ha constatat, tanmateix, una errada material en l’informe (Ref. 064/2012), de
valoració dels terrenys, en concret en el paràgraf tercer de l’apartat “DADES PRÈVIES”, de
tal manera que, on s’indica que la segona parcel·la afectada té una superfície de 144,04 m2,
ha de dir, 271,12 m2 tal i com així consta en l’aixecament topogràfic.
Com a darrera indicació, la Gerència econòmica del Servei Català de la Sal, demana que
s’efectuï una descripció detallada del solar que es segregarà (1.305,77 m2) amb expressió
de la seva situació, superfície i confrontacions, així com la descripció de la finca restant un
cop segregada la que és objecte de cessió.
A la vista del que s’ha exposat, i considerant la procedència d ela correcció de les errades
posades de manifest, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer. RATIFICAR l’aprovació DEFINITIVA de la cessió gratuïta a favor del Servei
Català de la Salut, aprovada pel ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 30 de març de
2012, d’una superfície de 1.305,77 metres quadrats, propietat de l’ajuntament de
Mollerussa, a segregar de la Finca Registral número 1.480.
Segon. Expressar (en coherència amb l’acord adoptat pel Ple en la sessió indicada
anteriorment) que la cessió gratuïta es practica per tal d’assolir les finalitats següents:
Regularitzar la situació patrimonial i registral de l’immoble que ocupa l’actual Centre
d’atenció primària de Mollerussa (aquesta edificació ha estat construïda sobre una porció
de terreny de 1.034,65 metres quadrats que és part de la finca registral número 1.480 i
a la qual li correspon la referència cadastral, singular, 4503731 CG 2140S0001 QW).
Possibilitar, amb la addició de 271,12 metres quadrats, (que són part de la cadastral
45037-29), la ampliació del Centre d’atenció Primària de Mollerussa que ha projectat el
Servei Català de la Salut.
Ambdues porcions, un cop agregades, totalitzen els 1.305,77 m2, objecte de la cessió i
són part, com s’ha esmentat, de la finca registral número 1.480.
Tercer. Es fixen les condicions legals següents:
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El termini d’acompliment dels fins que motiven la cessió serà de cinc (5) anys a partir de la
formalització pertinent. Així mateix, durant els trenta (30) anys següents la parcel·la cedida
(de superfície 1.305,77 m2) a segregar de la finca Registral número 1480, haurà de
destinar-se a la finalitat que motiva la cessió aplicant-se, en el supòsit d’incompliment, la
reversió automàtica de ple dret al patrimoni de l’ajuntament de Mollerussa en els termes
que estableix l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, de manera que demostrada la no destinació del bé
a l’ús previst n’hi haurà prou amb l’acta notarial de constatació de fets, notificada en forma
legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.
Quart. De conformitat amb la sol·licitud d’esmena plantejada per la Gerència econòmica del
Servei Català de la Salut, es fa constar el següent:
1.- En relació amb l’errada material en l’informe (Ref. 064/2012), de valoració dels terrenys,
es procedeix a l’aprovació de la correcció d’ofici del mateix de manera en el paràgraf tercer
de l’apartat “DADES PRÈVIES”, en els termes següents:
•
on s’indica que “la segona parcel·la afectada té una superfície de 144,04 m2”,
•
ha de dir, “la segona parcel·la afectada té una superfície 271,12 m2” tal i com així
consta en l’aixecament topogràfic.
2.- S’aprova la descripció detallada del solar que es segregarà (1.305,77 m2), en els termes
següents:
DESCRIPCIÓ:
Urbana; Solar ubicat a Mollerussa, Carretera de Miralcamp 5, de superfície 1.305,77 m2.
Confronta:
•
Nord; Generalitat de Catalunya (Servei Català de la Salut) i carrer de situació.
•
Est;
Carrer de situació
•
Sud; Ajuntament de Mollerussa (finca de procedència, Registral 1480)
•
Oest; Generalitat de Catalunya (antigues sitges).
Es part i se segrega de la major, registral 1.480, de l’Ajuntament de Mollerussa.
3.- La finca 1.480, un cop practicada la segregació reduirà la seva cabuda a 12.157,00 m2, i
conservarà el llindars de la descripció registral excepte en el confrontant Nord que
termenejarà amb la Generalitat de Catalunya (Servei Català de la Salut).
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester, per a atorgar
els documents públics necessaris a fi i efecte de formalitzar la cessió gratuïta aprovada.
Sisè. Publicar l’acord esmentat al BOP i notificar-ho als interessats als efectes legals
oportuns.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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