
 
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores, del dia set de febrer de l’any dos 
mil vuit, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la 
sessió ordinària de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Trinitat Torné i Piñol, els 
següents regidors: Josep M. Torné i Solé, Carme Tàpies i Llobera, i Francesc Carrillo i Bergua. 
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi 
assisteixen també els regidors, Imma Moreno i Carrasco i Emili Pastó i Garcia. Actua  de  
secretària, M. Carme Llobera i Torres. 
 
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que 
és el següent: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-  Declarada oberta la sessió per 
la Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei Municipal de Catalunya, a 
la distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari de data 24-1-2008, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna 
observació o rectificació a fer i no havent-n’hi cap, s’acorda, per unanimitat, aprovar la sessió 
esmentada. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es revisen les instàncies presentades en 
sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen, així com els informes emesos 
al respecte, i s’aproven per unanimitat, les que tot seguit es relacionen, amb les condicions que 
s’esmenten en els respectius informes que seran notificats juntament amb aquest acord als 
interessats.  
Relació de llicències aprovades:  
 
Núm. 226/07.- Cristòfol Gutièrrez Royo i Laia Marín Realp: Llicència urbanística per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar bioclimàtic a la Pl. Catalunya, núm. 9. 
 
Núm. 2/08.- Jordi Pijuan i Altabàs: Llicència urbanística per la construcció d’un magatzem a la 
part posterior de l’habitatge de l’Av. del Raval, núm. 55. 
 
Núm. 4/08.- Ricard Guillem i Sanahuja: Llicència urbanística per arrebossar la paret de la façana 
posterior i les del terrat, de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep núm. 10. 
 
Núm. 13/08.- Fisope SL: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una sitja per morter a l’obra 
que s’executa al  C. Urgell xamfrà amb C. Balmes. 
 
LLICÈNCIES EN SÒL NO URBANITZABLE: 
 
Núm. 64/07.- Atès l’expedient instat pel Sr. Borja Berenguer Mató, en nom d’Inversiones 
Solares Sunergy SLL, actualment canviada la titularitat de la sol·licitud a nom de la mercantil 
Parsosy Palau 1 SLU, en sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la 
instal·lació d’una planta solar fotovoltaica, a ubicar al polígon 11, parcel·la 135 del terme 
municipal del Palau d’Anglesola, i 
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del 
projecte i expedient instat, i 
Tenint en compte el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, i arts. 46,47,57,59 i 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 



s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, és pel qual la Junta de govern, per unanimitat, 
acorda el següent: 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per la mercantil Parsosy Palau 1 
SLU, per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa amb seguidors 
solars de 2000 Kw, a ubicar al polígon 11, parcel·la 135 del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, condicionat al contingut dels informes emesos al respecte i de l’informe de la D.G. 
d’Arquitectura i Habitatge de Barcelona que manca rebre. 
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
per a la seva aprovació definitiva si procedeix. 
 
Núm. 212/07.- Atès l’expedient instat pel Sr. Francesc Pinós i Crespo, en nom d’Alternativa 
Energètica 3000 SL, en sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la 
instal·lació d’una planta solar fotovoltaica, a ubicar al polígon 8, parcel·les 58, 59, 60 i 61 del 
terme municipal del Palau d’Anglesola, i 
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del 
projecte i expedient instat, i 
Tenint en compte el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, i arts. 46,47,57,59 i 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, és pel qual la Junta de govern, per unanimitat, 
acorda el següent: 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per la mercantil Alternativa 
Energètica 3000 SL, per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa 
amb seguidors solars de 793’8 KWp, a ubicar al polígon 8, parcel·la 58, 59, 60 i 61 del terme 
municipal del Palau d’Anglesola, condicionat al contingut dels informes emesos al respecte i de 
l’informe de la D.G. d’Arquitectura i Habitatge de Barcelona que manca rebre. 
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
per a la seva aprovació definitiva si procedeix. 
 
Núm. 213/07.- Atès l’expedient instat pel Sr. Andres Herrer, en nom d’Inversiones Solares 
Sunergy SLL, actualment canviada la titularitat de la sol·licitud a nom de la mercantil Parsosy 
Palau 2 SLU, en sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació 
d’una planta solar fotovoltaica, a ubicar al polígon 8, parcel·la 118 del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, i 
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del 
projecte i expedient instat, i 
Tenint en compte el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme, i arts. 46,47,57,59 i 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, és pel qual la Junta de govern, per unanimitat, 
acorda el següent: 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per la mercantil Parsosy Palau 2 
SLU, per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa amb seguidors 
solars de 1500 Kw, a ubicar al polígon 8, parcel·la 118 del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, condicionat al contingut dels informes emesos al respecte i de l’informe de la D.G. 
d’Arquitectura i Habitatge de Barcelona que manca rebre. 
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
per a la seva aprovació definitiva si procedeix. 
3.- LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ.- Atesa la instància presentada pel Sr. Xavier 
Torné i Torné, en sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge 
unifamiliar aïllat ubicat al C. Ramon i Cajal, núms. 38-40, i 
Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, 



Proposat l’atorgament de la llicència de primera ocupació per l’habitatge abans relacionats,  en 
tant que les obres executades s’ajusten a les emparades en el projecte aprovat,  i que s’adeqüen al 
destí previst, i que s’han acomplert les condicions imposades en la llicència, 
Examinats els arts. 90 i 91 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació 
amb el 12 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, en aplicació dels quals la llicència de primera 
utilització acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d’obra, 
I tenint en compte també el contingut del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits 
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i en especial el seu 
article 6.3 que disposa que prèviament a la seva ocupació els habitatges han de disposar de 
cèdula d’habitabilitat, 
És per tot el qual, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda: 
Atorgar llicència municipal de primera ocupació en favor del Sr. Xavier Torné i Torné, per 
l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat al  C. Ramon i Cajal, núms. 38-40, amb les condicions que es 
relacionen: 
Condicions: 

a) La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de tercers, per la 
qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil o penal en què 
es pugui incórrer en l’atorgament de la llicència autoritzada. 

b) La llicència queda condicionada també a que hi hagi feta la connexió de tots els serveis de 
l’habitatge a la xarxa general de la població i liquidades les taxes corresponents a aquests 
serveis, per la qual cosa serà requisit previ per enretirar aquesta llicència que s’hagin 
abonat les taxes per la connexió,  comptador, i si cal, caixa, corresponent al servei d’aigua 
potable de l’habitatge relacionat. 

c) L’habitatge no podrà ser habitat sense la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
corresponent. 

d) Cal tramitar la corresponent alta de la construcció per la liquidació de l’IBI,  a les 
mateixes oficines municipals, o bé directament al Centre de Gestió Cadastral, havent, 
llavors, de presentar el corresponent comprovant a l’Ajuntament. Ambdós tràmits, l’un o 
l’altre, cal que es realitzin en el termini d’un mes a comptar des de la rebuda de la 
notificació de la concessió de la llicència. 

 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna compte de les factures i pagaments 
a realitzar, la relació dels quals consta en l’expedient i que queden aprovats per unanimitat.  
 
La regidora Sra. Carme Tàpies exposa que manca el document físic de les hores de la Sra. Irene 
Armengol, el qual document, respon la secretària, va ser retirat la passada Junta a petició de la 
Sra. Tàpies. Aquesta regidora exposa que ella no el té, al qual, la secretària respon, que 
n’incorporarà una còpia a l’expedient. 
   
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IAE-2007.-  Tot seguit, la Junta de Govern,  per unanimitat, 
aprova el Compte de recaptació instruït pel cobrament en voluntària,  dels rebuts de l’IAE, 
corresponents a l'exercici de l’any 2007, expedit pel Recaptador municipal, el qual ha estat 
liquidat en la seva totalitat per la qual cosa no hi ha rebuts impagats. 
 
6.- CERTIFICACIÓ OBRA “LOCAL SOCIOCULTURAL”.- Aquest punt queda retirat a 
petició expressa de la regidora d’urbanisme, Sra. Carme Tàpies i Llobera. 
7.- RÈGIM INTERN.-  a) Atesa la informació tramesa per part del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell en relació a la pròxima convocatòria per part de la Secretaria General de Joventut 
corresponent a les subvencions biennals 2008-2009 dels projectes d’activitats i de béns immobles 
destinats als joves, i 



Atès que aquest Ajuntament va presentar davant les oficines territorials de la Secretaria General 
de Joventut de Lleida el Pla Local de Joventut del Palau d’Anglesola en data 21-3-05, i 
Atesa la possibilitat de prorrogar aquell Pla redactat i aprovat, és pel qual s’acorda: 
 
Primer.- Prorrogar el Pla Local de Joventut actual fins al 31 de desembre de 2008. 
Segon.- Adquirir el compromís de redactar un nou Pla Local de Joventut el qual haurà d’estar 
vigent per l’any 2009. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Secretaria General de Joventut i al Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell per al seu coneixement i efectes. 
 
b) CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC EDIFICACIÓ TANATORI 
MUNICIPAL.- Atès l'expedient iniciat per a la contractació i adjudicació de la redacció de l’ 
“Estudi geotècnic edificació tanatori municipal”, i 
Atès que la quantia d’aquest contracte de serveis és inferior a 30.050,61 euros, fa que sigui 
possible la seva execució mitjançant un contracte menor, i 
Tenint en compte el que disposen els articles 196, 201 i 210 h) del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, en referència a aquests tipus de contractes, i els informes de secretaria-
intervenció, 
la Junta de Govern, per unanimitat, adopta l'acord següent: 
 
Primer.- Contractar i adjudicar el servei titulat “Estudi geotècnic edificació tanatori municipal” a 
l’empresa G3, DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL S.L., pel preu de mil dos-cents 
cinquanta-cinc euros amb sis cèntims (1.255,06€), d’acord amb la seva oferta presentada. 
Segon.- Realitzar la reserva de crèdit suficient al pressupost de l’exercici 2008 i a la seva 
corresponent partida per tal de fer front a la despesa que aquesta contractació i adjudicació pugui 
comportar. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en relació 
amb el present acord. 
 
c) A continuació el regidor Josep M. Torné, informa de les diverses peticions presentades per a 
la instal·lació de parades de frankfurts i entrepans per al proper dia 9 de febrer amb motiu del 
Concert dels joves, acordant-se concedir l’autorització a l’AEiG Lo Merlet. 
 
d) La regidora Sra. Carme Tàpies, informa en aquest punt, de la denúncia presentada a la 
Direcció General de Policia de Mollerussa, en data 4 de febrer de 2008, per l’empresa UTE 
Palau, en la que manifesten els actes vandàlics ocasionats en el material que tenen ubicat en 
l’obra del SAU-3 que estan urbanitzant per adjudicació d’aquest Ajuntament, i també que no és 
la primera vegada que passa,  del qual,  tots els regidors, en queden assabentats. 
 
e) CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ REDACCIÓ MAPA INSTAL·LACIONS I 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS (MIEM).- Atesa la necessitat de redactar un 
mapa que contempli totes les instal·lacions i equipaments esportius del nostre municipi per tal 
de poder detectar les possibles mancances en les instal·lacions existents, així com també per 
definir les infraestructures esportives municipals que seran necessàries en un futur, i 
 
Atès l'expedient iniciat per a la contractació i adjudicació de la “Redacció mapa instal·lacions i 
equipaments esportius municipals (MIEM)”, i 
Atès que la quantia d’aquest contracte de serveis és inferior a 30.050,61 euros, fa que sigui 
possible la seva execució mitjançant un contracte menor, i els informes de secretaria-
intervenció, i 



Tenint en compte el que disposen els articles 196, 201 i 210 h) del Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, en referència a aquests tipus de contractes,  
la Junta de Govern, per unanimitat, adopta l'acord següent: 
 
Primer.- Contractar i adjudicar el servei titulat “Redacció mapa instal·lacions i equipaments 
esportius municipals (MIEM)” als tècnics esportius que seguidament es relacionen: Srs. Jordi 
Aymerich, Xavier Garrofé i Ramon Cuadrat. 
Segon.- Realitzar la reserva de crèdit suficient al pressupost de l’exercici 2008 i a la seva 
corresponent partida per tal de fer front a la despesa que aquesta contractació i adjudicació 
pugui comportar. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
f) A continuació la Sra. Alcaldessa respon la intervenció del regidor Sr. Francesc Carrillo del 
punt “13. Règim intern,  apartat c), de la sessió de la Junta de govern del dia 24 de gener últim, i 
diu el següent: 
 

“1.- Pel que fa al seu escrit i en referència al 1er paràgraf, no em consta ni a mi ni a la Sra. 
Irene, que ningú hagi dit que no cobraria les hores extres que realitzés, al contrari, en la 
Junta de Govern de data 20-9-07 en el règim intern i en l’apartat n) es va acordar incloure les 
hores extres a la fulla de salari, tant les d’oficina com les de carrer. 
 
2.- En quan al 2n paràgraf, he d’aclarir que el Palau d’Anglesola ja no disposa d’un centre 
de lectura sinó d’una biblioteca de mòdul A0 (poblacions menors de 3.000 habitants), i pel 
que fa referència a la categoria professional, he de matisar que des del Departament de 
cultura han manifestat que la persona encarregada de la biblioteca és la bibliotecària, i per 
tant, la directora de la mateixa, així com la responsable d’un equipament municipal. 
 
3.- I, finalment, pel que fa referència al 3er paràgraf, voldria manifestar que és cert que quan 
la Sra. Armengol va ocupar la plaça d’auxiliar a l’Ajuntament ja sabia que era compartida 
amb la de la biblioteca, però també és cert que anteriorment, tal i com va pactar amb 
l’anterior consistori, la remuneració que rebia mensualment li compensava. En aquests 
moments no és així, i per aquest motiu va presentar la seva proposta econòmica, i sempre 
tenint en compte que primer ho va parlar amb la cap de personal de l’Ajuntament, la Sra. 
Alcaldessa, i, al respecte cal dir que els pactes no són a perpetuïtat i, per tant poden 
modificar-se i que tot treballador té dret a demanar una millora en les seves condicions 
laborals per tal de dignificar la tasca que realitza.” 

 
g) Procedeix la Sra. Alcaldessa, a continuació, a donar lectura a l’escrit que presenta en resposta 
al de la Sra. Carme Tàpies del punt “13. Règim intern, apartat b), de la Junta de govern del dia 
24 de gener últim, i que diu el següent: 
 

“1.- Pel que fa a l’escrit de la Sra. Tàpies cal fer esment que les hores del mes d’agost no les 
va cobrar al mes d’agost perquè la Sra. Armengol estava en període vacacional. Llavors es 
va comunicar que les hores extres es cobrarien d’un mes per l’altre, després d’haver-se 
aprovat per la Junta de Govern, per la qual cosa es van presentar juntes, les de l’agost i les 
del setembre, per a cobrar-les al mes d’octubre un cop aprovades. 
 
2.- Pel que fa referència al 4at paràgraf, no és cert que la Sra. Irene Armengol hagi cobrat 
10h.  Com consta en el full lliurat a la Sra. Tàpies,  i com consta també en nòmina, va cobrar 



101,11 € bruts que corresponen a 9h. que són les realitzades. I pel que fa al dia 15 d’octubre, 
si bé és cert que en la fitxa automàtica hi figura “14 d’agost”, es pot comprovar que a totes 
les fitxes de tot el personal d’oficina, hi consta el mateix dia 14 d’agost, que es correspon al 
dia 15 d’octubre, degut a que el rellotge no estava ben programat. En tot cas, crec que si no 
s’entenia clarament, podia dirigir-se a secretaria per tal d’aclarir-ho. 
 
3.- I en quant als paràgrafs 5è i 6è,  considero que el fet que es facin hores extres a 
l’Ajuntament es degut a un interès del propi Ajuntament i que sempre s’havia fet així. En 
cas de no haver-les de cobrar demano que es comuniqui formalment, perquè així es 
comunicarà al personal i es tindrà en compte per part de tots.” 

 
h) Acte seguit i també per part de la Sra. Alcaldessa, es dóna lectura a l’escrit que presenta en 
resposta al de la regidora Sra. Carme Tàpies presentat en la Junta de govern del dia 24 de gener 
de 2008, i en el seu Punt “3.- Aprovació de factures”. El text diu el següent: 
 

“1.- En quan a les hores extres del mes de desembre de la Sra. Irene, he de manifestar que 
les dues hores extres realitzades a l’Ajuntament, van ser degudes a que l’Ajuntament havia 
de presentar la documentació corresponent a les obres que es volien incloure al PUOSC 
per tal de cobrar les subvencions corresponents. Aquesta documentació s’havia de 
trametre telemàticament  i el termini finalitzava el 27 de desembre. El dies 20 i 21 de 
desembre va ser impossible poder fer l’esmentada  transmissió perquè la xarxa estava 
col·lapsada per la qual cosa, la secretària juntament amb la Sra. Irene Armengol, varen 
optar per intentar enviar-ho el dissabte dia 22, del qual en sóc testimoni, però també va ser 
impossible perquè es van produir els mateixos problemes que els dies anteriors. 
Davant d’aquesta situació, i tenint en compte que els dies 25 i 26 de desembre eren festius, 
van optar per intentar-ho de nou el dia 24 a les 8 del matí, del qual totes les treballadores 
de les oficines en són testimonis. Per tant una hora és del dia 22 i l’altra del dia 24. 
 
2.- Varen decidir de fer aquestes hores de més per tal de poder acabar la feina i poder 
presentar una documentació que era molt important per l’Ajuntament. Crec que és just que 
si un treballador fa més hores de les corresponents les cobri, perquè l’altra opció era plegar 
a l’hora i deixar la feina inacabada. 
 
3.- Sóc responsable de les oficines municipals i em consta per ser-ne testimoni directe que, 
la Sra. Armengol, ha cobrat el que devia i mai ha volgut cobrar res que no s’hagi afanyat. 
 
4.- I, finalment, quan es refereix a la manca de transparència perquè s’hagi fitxat 
manualment, demostra molt poca confiança amb el personal que està treballant a 
l’Ajuntament i per l’ajuntament que, al cap i a la fi, és tot el poble.” 

 
La Sra. Tàpies demana que se li facilitin fotocòpies dels tres escrits llegits per la Sra. Alcaldessa 
als efectes de poder-los respondre. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES.- Obre aquest punt la Sra. Trinitat Torné, alcaldessa, llegint l’escrit 
que, copiat a la lletra, diu: 

“El nostre Grup EDP-ERC creiem necessari assabentar-vos de la nostra decisió: 
Després dels set mesos que fa que estem al govern, volem manifestar el desacord que 
tenim envers la vostra forma de treballar. Com exemple, després de cada Junta de govern, 
quan nosaltres ens pensàvem que tot estava acordat i aprovat, no hi ha cap dia que no 
vulgueu incloure-hi els vostres escrits, que no estaven inclosos a l’ordre del dia, per la 



qual cosa no compleixen la legislació vigent. Aquests escrits sempre han anat contra ERC 
i el personal de l’Ajuntament.  
Quan nosaltres hem intentat arribar a un acord, abans de transcriure’l a l’acta, per la nostra 
part mai ho hem fet, i també, nosaltres pensem, que la redacció de l’acta de les juntes, és 
el menys important. L’important és treballar pel poble i no posar-nos en coses 
insignificants quan hi ha coses, en aquests moments, més greus que afecten la gent del 
poble. 
Hem volgut per la nostra part, des del començament d’aquesta legislatura, que hi hagués 
harmonia i entesa entre nosaltres, cosa que se’ns fa molt difícil últimament, potser perquè 
des d’un principi no van quedar les coses clares, o les feines destinades a cada un de 
nosaltres, per desconeixement de les dues parts. Però això no vol dir que, parlant i raonant 
una mica tots, es podia fer i molt bé. 
Però la forma de treballar vostra és molt egocèntrica sense tenir en compte que la 
responsabilitat de qualsevol actuació, al final sempre recau sobre l’alcaldia. 
El motiu d’aquest escrit és per deixar clar que, després de les converses mantingudes entre 
els dos grups AUP i ERC, el passat dimarts, i després d’observar que cada dia se’ns fa 
més difícil arribar a acords, nosaltres vam exposar la necessitat de desfer el pacte que es 
va fer el dia 16-6-2007, cosa que, el Sr. Carrillo, va dir que ho trobava correcte. Després 
jo mateixa vaig dir que m’informaria què calia fer per desfer aquell pacte, doncs encara 
que el vàreu fer públic al seu dia, és un pacte privat entre nosaltres, que es pot desfer quan 
una de les dues parts ho vulgui. 
Com que no es pot treballar al govern amb persones que sempre estan en contra de..., de..., 
de..., és pel qual creiem necessari que, aquesta, sigui l’última Junta de govern que 
celebrem. 
Jo he de continuar desenvolupant la meva tasca a l’alcaldia amb el suport del meu grup i 
amb totes les competències que, per llei, em pertoquen. 
A partir d’aquest moment tindrem de buscar un altra forma de treballar.” 
 

Sobre un debat en relació a l’escrit anterior, en el qual els regidors del grup AUP pregunten si 
han de seguir treballant com a regidors en les àrees de les que són responsables, al qual la Sra. 
Alcaldessa respon que sí, que el pacte es desfà, però no s’ha destituït ningú, i que, per tant, 
continuen sent regidors i continuen amb les seves àrees. Que caldrà estudiar la manera de poder 
treballar millor. S’explica també que per treure les àrees cal fer les pertinents resolucions de 
l’alcaldia i donar-ne compte en un Ple.   
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