
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores, del dia vint-i-quatre de gener 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 10-1-2008, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna 
observació o rectificació a fer, i són els regidors del grup AUP que intervenen per a  mostrar la 
seva disconformitat amb el redactat en el sentit que, diuen, s’ha canviat el sistema de redacció, al 
qual la secretària respon que no ha canviat res, que segueix fent-les com sempre i d’ençà que no 
es varen aprovar les actes perquè el seu contingut, deia aquell grup, no reflectia la realitat, i és 
precisament per això que va fer-les més completes. Insisteixen en que darrerament van aprovar 
que a l’acta només s’hi posarien els acords sense els comentaris. La secretària respon que del que 
van parlar davant d’ella és que, els components de la junta, es reunirien abans de fer les sessions 
per tal de discutir-ne els temes i així, en la seva celebració, només caldria adoptar els acords 
corresponents sense haver-los de discutir. I que ella assisteix a les sessions com a secretària i la 
seva obligació és donar fe de com es desenvolupa i dels acord que s’adopten. Els regidors 
acorden que s’inclogui en l’acta només els acords adoptats i la secretària respon que si no ha de 
donar fer de la sessió, no cal que assisteixi a les reunions. Continua el debat sempre entorn al 
mateix i sense arribar a cap conclusió pel fet que es continua demanant que només hi hagi els 
acords, però també s’afegeix que quan vulguin que s’hi afegeixi quelcom llavors ho diran. 
S’acaben les intervencions, sembla que tothom rebaixa una mica els seus plantejament, i 
s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
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. 227/07.- Josep Llauradó i Porqueres: Llicència urbanística per la construcció d’una torre 
de 3 x 4 per guardar les eines del camp, a la parcel·la 17 del polígon 3. 
 
3.- 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 llegeix, acte seguit, el text que, copiat, diu el següent: 
 “En quan a la nota de les hores realitzades, durant el mes de desembre, per la Sra. Irene 
Armengol, encarregada de la sala de lectura, no puc aprovar la totalitat d’hores que hi 
consten, per: 
 



a) En la fotocòpia de la fitxada del rellotge automàtic, corresponent al dia 22, una de les 
dues dates és manual, per tant manca observança de transparència. 

b) En dita fotocòpia de fitxada del rellotge, que a més considero que és un garbull, no veig 
que el dia 24 estigui anotat. 

 
Aleshores considero: 
 
a) Que el rellotge, sempre té que marcar el dia que som, i si té algun problema, es té que 

esmenar. 
b) Les anotacions manuals i correccions de fitxada automàtica, donen peu a irregularitats i 

molt poca transparència. 
c) Les hores realitzades en les oficines municipals, no em consten que es tinguin que cobrar, 

ni que ningú del personal de les oficines n’hagi cobrat. 
 
Per tant, sols es pagaran en nòmina les hores que fan referència a la sala de lectures i a la 
llibreria.” 

 
Intervé el Sr. Torné dient que ell això no ho pot aprovar ara perquè s’ho ha d’estudiar. 
 
En resposta, la Sra. Tàpies demana que s’enretirin les hores de la Sra. Irene Armengol fins que 
estigui aprovada la proposta que ha presentat. 
   
4.- RESOLUCIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.- Atès l’expedient instat pel Sr. Ramon 
Tribó i Dalmau en nom i representació de Piensos Tribó SL, del Palau d’Anglesola, en 
sol·licitud de llicència ambiental inclosa a l’annex II-1, per a l’exercici d’una fàbrica de pinsos 
compostos situada al terme municipal del Palau d’Anglesola, polígon 5 parcel·la 77. 
Resultant que, un cop acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 
determinen, l’òrgan ambiental competent, que és l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental 
Unificada (OGAU), ha emès informe favorable del procés d’avaluació ambiental que queda unit 
a aquest expedient. 
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica 
aportada, informes i l’avaluació ambiental obrants en l’expedient, singularment l’informe 
preceptiu de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), l’acord de la Junta de Govern 
municipal, de data 15-11-2007, de proposta de resolució favorable. 
Ateses les facultats delegades a la Junta de Govern per resolució de l’alcaldia, de 24 de gener de 
2008, aquesta, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Atorgar la llicència ambiental inclosa en l’Annex II-1, expedient núm. 3/2007, 
promogut pel Sr. Ramon Tribó i Dalmau en nom i representació de Piensos Tribó SL, per a 
l’exercici d’una activitat de fàbrica de pinsos compostos, al terme municipal del Palau 
d’Anglesola, polígon 5 parcel·la 77, conforme les prescripcions indicades en l’informe emès en 
data 16 d’octubre de 2007, per l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental Unificada (OGAU), 
les quals són vinculants atès el que al respecte determina l’article 44 del Decret 136/1999. 
Segon.- Notificar el titular de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions 
específiques, en quant a Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 79 a 83, i 93 i 
94 del Decret 136/1999. 
Tercer.- Notificar-li també que cal acomplir les obligacions generals, conforme el que 
s’estableix a la Llei 3/1998 i Decret 136/1999 que la desplega. 



Quart.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels 
corresponents recursos, retornar una còpia segellada del Projecte tècnic al sol·licitant, i donar-ne 
trasllat a l’OGAU als efectes legals oportuns. 
 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IBI-2007.- Es procedeix, a continuació, a l’aprovació, per 
unanimitat, de la modificació del Padró de l’IBI rústega, de l’exercici 2007, per baixes que 
importen un total de 2’38 euros. 
 
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IBI URBANA I RÚSTICA ANY 2007.- La Junta de 
Govern,  per unanimitat, aprova el Compte de recaptació instruït pel cobrament en voluntària,  
dels rebuts de l’IBI Urbana i Rústega, corresponents a l'exercici de l’any 2007, expedit pel 
recaptador municipal. Així mateix s'acorda que els rebuts no cobrats, per aquell concepte, siguin 
traslladats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via executiva. 
 
7.- SOL.LICITUD DELS BENEFICIS FISCALS DE L’IMPOST D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES, EXERCICI 2007.- Tot seguit i d’acord amb el que disposa l’art. 9.2 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  la Junta de Govern,  per unanimitat, acorda notificar a la Direcció General de 
Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les Cooperatives que han tingut la 
bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2007, i l’import total de les 
despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent 
compensació econòmica, regulada també en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim 
Fiscal de Cooperatives. 
 
8.- SOL·LICITUD BONIFICACIONS IMPOSTOS I TAXES-2008.-  Atesa la instància 
presentada pels Srs. Santiago Martí Martí i M. Carme Miró Mo, i la documentació que hi 
adjunten,  en la que sol·liciten les bonificacions que els corresponguin en els pagaments dels 
diferents impostos i taxes municipals, per la seva condició de família nombrosa, és pel qual la 
Junta de govern, acorda l’aplicació de la bonificació del 20 % en l’Impost sobre béns immobles 
de naturalesa urbana de l’immoble on estiguin empadronats, d’acord amb l’ordenança aprovada, 
la qual bonificació és de sol·licitud anual. No correspon l’aplicació de cap altra bonificació en la 
resta de taxes i impostos municipals per la seva condició de família nombrosa. S’acorda també 
que aquest acord es notifiqui als interessats per al seu coneixement i efectes. 
 
9.- PADRÓ IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA-ANY 2008.- Acte seguit, i per 
unanimitat, la Junta de Govern, aprova el Padró i llistes cobratories, corresponents a l’Impost 
municipal de vehicles de tracció mecànica, per a l’exercici de l’any 2008, el qual importa la 
quantitat de 108.683’65 euros, i les dates del seu cobrament, acordant-se, alhora, la seva 
exposició al públic durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí oficial de la província 
i Tauler d’anuncis municipal, als efectes de possibles reclamacions. 
 
10.- CONTRACTACCIÓ I ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ 
MOBILIARI AMB DESTINACIÓ A LA BIBLIOTECA.- Atès l'expedient instat per a la 
contractació i adjudicació, mitjançant  procediment negociat sense publicitat, del 
subministrament titulat "Adquisició mobiliari amb destinació a la Biblioteca”, i 
Vist allò que disposen el RDL 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions 
Públiques, la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 8/87, de 15 
d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 
Ateses les diferents consultes realitzades a empreses diferents, les quals consten a l’expedient 
tramitat, 



 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
Primer.- Contractar i adjudicar el subministrament titulat "Adquisició mobiliari amb destinació a 
la Biblioteca”, a l’empresa INDUSTRIAS GAMMA, S.L., pel preu de mil quatre-cents setanta-
set euros amb quinze cèntims. (1.477,15 €). 
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 pugui comportar. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
11.-EXPEDIENTS FIRAIRES FESTA MAJOR FEBRER-2008.- Tot seguit i ateses les 
instàncies presentades en sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'atraccions i parades, 
durant la propera Festa Major de Sant Blai, presentades per diferents firaires, i tenint en compte 
la documentació requerida i la presentada, la Junta de govern, per unanimitat, acorda autoritzar 
les peticions següents:  Ruben Teixeira Sada,  M. Luz Pereira do Santos, Luís Rodríguez Raul, 
Argentina Rivera Braga, Alejandro Jeannot Capdevielle, i Enriqueta Molina. No procedeix 
l’autorització de la resta de sol·licituds pel fet de no haver presentat la documentació procedent o 
haver-ho fet fora de termini. 
 
12.- VACANCES PERSONAL EXERCICI 2008.-  En aquest punt es dóna compte del Pla de 
vacances presentat pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament, per aquest any 2008, i 
tenint en compte que hi ha algunes coincidències entre treballadors, és pel qual la Junta de 
govern en queda assabentada i acorda comunicar les treballadores coincidents en les seves 
vacances que caldria que les modifiquessin per tal de minimitzar els efectes que, de per sí, ja 
comporta aquest fet, amb el benentès que, tot i esmenat, el pla queda obert a modificacions 
puntuals que, per alguna causa major, poguessin ser convenient a les necessitats municipals. 
 
13.- RÈGIM INTERN.-  a) Intervé en primer lloc la Sra. Alcaldessa, qui dóna compte de la 
circular rebuda d’Eurowin, respecte al tema del wifi del Palau, als efectes de si es vol fer un 
pregó o el que es cregui més convenient. 
 
És el regidor Sr. Emili Pastó, del grup AUP,  qui intervé llegint el text que diu: 
 

“Havent constatat la instal·lació d’antenes Wifi, una d’elles damunt de l’edifici de 
l’Ajuntament, el grup AUP, considera que s’ha omès el procés administratiu per a la seva 
legalització. 
Per tant, considerem que és il·legal la instal·lació d’aquestes antenes per falta almenys de: 

a) Estudi de viabilitat i funcionalitat. 
b) Concurs públic d’empreses, amb les condicions administratives i econòmiques 

aprovades en junta de govern. 
c) Notificació als veïns propers a les antenes. 
d) Exposició pública, on tot el poble pot manifestar el seu parer. 
e) Resolució d’al·legacions, si és el cas. 
f) Aprovació definitiva. 
A més, considerem que les antenes no poden funcionar, sense la seva llicència d’activitats i 
la corresponent legalització als organismes oficials. 
Per tant, exigim el procés corresponent, perquè el grup municipal AUP, no comparteix 
aquesta manera de procedir.” 
 



La Sra. Alcaldessa diu que d’aquest assumpte ja n’havien parlat entre tots i que si ara no ho 
volen fer, ja avisarà l’empresa que ho enretiri tot. 
 
Els regidors del grup AUP responen que només volen que s’adeqüi a la legalitat. 
 
b) Ara intervé la  Sra. Carme Tàpies la qual dóna lectura al següent text:   
 

“En l’apartat de règim intern, consta el contingut del detall de les hores realitzades per la Sra 
Irene Armengol, tal com vaig demanar en la junta de govern anterior. 
He de matisar que no tenia coneixement, doncs secretaria, tot i que, l’afer ve de fa dies, no 
m’havia assabentat, que a més de les hores que realitza a la biblioteca, la Sra. Armengol, 
també comporta hores de llibreria i de locals de disc, per tant, crec que és més que evident, 
que és del tot necessari el detall de les hores que realitza. 
El full amb el total d’hores que va entregar, sols feien referència al mes de setembre i el mes 
d’octubre, i ningú fins ara, diu que també correspon a hores realitzades durant el mes 
d’agost. 
Crec que d’ensenyats en neixen ben pocs, i una servidora no en sóc una exempció, ara bé, en 
l’imprès on es detalla les hores, molt fàcilment es pot observar que en el mes d’octubre 
sumen 9 hores i no 10 com va anotar i cobrar en nòmina, a més no veig que el dia 15 
d’octubre sumi una hora més de treball realitzat en les oficines municipals. 
Com tampoc en junta de govern, hem aprovat mai, hores de més realitzades en les oficines 
municipals per les auxiliars administratives, i aleshores no em consta que ningú tingui que 
fer hores, ni que es tinguin que cobrar. 
Per tant, les hores que realment tenen que pagar-se, són les realitzades a la sala de lectura i 
recollida de llibres i CD, no les anotades que corresponen a les oficines municipals, doncs a 
més que ser poc transparent les fitxades manuals, no tenim constància que el personal de les 
oficines realitzi i per tant cobri hores." 

 
c) La Sra. Alcaldessa explica a continuació, que la Sra. Irene Armengol li ha presentat una 
proposta econòmica pel treball de la biblioteca, i ha presentat també la relació de les hores 
demanades en l’acta anterior, la qual proposta llegeix i diu: 
 

“La proposta econòmica per tal de realitzar les hores extres derivades de la feina a la 
biblioteca consisteix en cobrar una indemnització per incentius de 150 euros nets mensuals. 
Aquesta proposta ve motivada pels següents raonaments: 
1.- Realització d’hores extres, les quals han de ser compensades d’alguna manera. 
2.- Increment de la compensació percebuda fins ara, tenint en compte l’increment de l’IPC i 
el salari que per categoria professional correspon al titular de la biblioteca. 
3.- La remuneració econòmica rebuda en concepte de compensació per les hores extres 
realitzades, actualment, no compensa el fet de no poder gaudir de jornada intensiva. 
Aquesta és la meva proposta per a l’any 2008. En el cas que no ho considereu oportú voldria 
dedicar-me exclusivament a la feina d’auxiliar administrativa en el mateix horari que la resta 
d’auxiliars administratives." 

 
Respon aquesta intervenció el regidor de Cultura, Sr. Francesc Carrillo, del grup AUP, qui 
llegeix el text que copiat, diu el següent: 
 

“Com a regidor de cultura, referent a la proposta econòmica hores biblioteca-2008, 
manifesto no estar-hi d’acord en la indemnització per incentius de 150 euros nets mensuals, 
demanada per la Sra. Irene Armengol, titular de dita plaça: 



1.- Per no augmentar despeses al consistori, es va acordar en junta de govern, que als 
dissabtes es faria festa i per tant, no es faria hores extres, en tot cas aquestes s’han de 
compensar en les hores realitzades en horari laboral de les oficines municipals, igual que la 
resta d’auxiliars administratives. 
2.- En primer lloc no és una biblioteca, és una sala de lectures, per tant no dóna lloc el de la 
categoria professional de biblioteca. En quan a l’increment de l’IPC, tindrà el mateix que la 
resta d’auxiliars administratives. 
3.- La Sra. Irene Armengol, quan va accedir a la plaça d’auxiliar administrativa polivalent 
amb la d’auxiliar del centre de lectura, ja sabia que era de jornada partida (matí i tarda). 
Atenent a tot l’exposat, i en resposta a la seva reivindicació, considero que si no està d’acord 
amb les condicions de la plaça, que presenti la renúncia per escrit.” 
 

Els regidors del grup ERC-IDP, responen que, per la seva part, són del parer de deixar 
l’assumpte sobre la taula per a poder-lo estudiar detingudament. 
  
d) En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna compte de la resolució dictada en data 3 de desembre 
de 2007, la qual copiada diu el següent: 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Atès que transcorregut el termini concedit als 
propietaris de l’immoble ubicat a la Plaça Major, núm. 1-2, per tal d’efectuar els treballs 
prescrits en els informes tècnics emesos pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, consistents en garantir l’estabilitat de la mitgera i el tancament del solar, i 
Atès que no s’ha dut a terme l’ actuació esmentada, i tenint en compte que cal procedir, pel 
propi Ajuntament, a l’execució forçosa d’aquests treballs, d’acord amb el que disposa l’art. 
95 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del procediment Administratiu Comú, és pel qual 
RESOLC: 
 
Primer: Declarar d’urgència la realització dels treballs consistents en garantir l’estabilitat de 
la mitgera i el tancament del solar ubicat a la Plaça Major, 1-2, d’acord amb l’expedient 
tramitat. 
Segon: Contractar pel sistema de procediment negociat mitjançant un contracte menor 
d’obres, l’empresari Miquel Farnell i Casanoves perquè efectuï els treballs esmentats. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern. 
El Palau d’Anglesola, 3 de desembre de 2007” 

 
e) Acte seguit i per unanimitat, s’acorda autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Llorenç 
Ustrell Torrent en la que demana tallar la presa de connexió a la xarxa general d’aigua potable 
del C. Dr. Fleming, núm. 37, que consta a nom de Guelmi Rehabilitacions SL. 
 
f) A continuació i atesa la petició cursada per l’AEiG Lo Merlet, en data 22-1-08, en la que 
sol·liciten un espai amb destinació al desenvolupament de les activitat pròpies del seu grup amb 
els nens i nenes que en formen part, per les tardes dels dissabtes. 
 
Respon aquesta sol·licitud el regidor Sr. Francesc Carrillo en el sentit que quan el local estigui 
acabat, es farà una distribució entre totes les entitats locals. 
 
g) La petició de l’AEiG Lo Merlet de data 22-1-2008, de la qual s’informa en aquest punt, és per 
a sol·licitar rebre una subvenció per enguany amb les mateixes condicions que la resta d’entitats 
que, diuen, haver sentit que és de 1800 euros. 



 
El Sr. Carrillo respon aquesta sol·licitud dient que cada entitat ha rebut el mateix import, en 
concepte de subvenció, que tenien establert fins ara, sense que hi hagi hagut cap modificació.  
 
h) A continuació, és la regidora, Sra. Tàpies, qui intervé, donant lectura a l’escrit que diu: 
 

“Hem observat per anotacions en la fulla del detall de les hores realitzades per la Sra. Irene 
Armengol, que des de mig mes de desembre es realitza 37’50 hores setmanals, el grup AUP 
desconeixia aquest horari, aleshores considerem que aquests afers, s’han de comentar amb 
tots els membres de l’equip de govern, doncs crec que tots hem de saber l’horari del nostre 
personal, si més no, una servidora, que casi cada dia, per no dir cada dia, resto al migdia en 
les oficines municipals. 
Amb l’exposat, no diem que estem en desacord de la reducció d’hores, ara bé considerem 
que tenim dret, com a equip de govern, a saber-n’hi del perquè del nou horari. 
Com a regidora d’hisenda i tresorera, considero que, l’encarregada de la sala de lectura, no té 
que realitzar, i per tant, cobrar hores extres, com tampoc ho fan les auxiliars administratives 
de les oficines municipals, doncs hem de contenir despesa, aleshores la diferència d’hores de 
més, així com de les hores que dedica a la compra de llibres o CD, s’han de fer i compensar 
en horari d’oficina.” 
 

La Sra. Alcaldessa respon que això ja es va comentar quan varen demanar de fer festa els 
dissabtes i es va dir que la reducció d’hores no es faria fins a finals d’anys. 
 
La Sra. Tàpies respon que es va dir que se’n parlaria l’any vinent. 
 
Els regidors del grup ERC-IDP responen que no, que van quedar que ho començarien a fer a fi 
d’any. 
 
i) La Sra. Tàpies segueix la seva intervenció ara llegint el següent text: 
 

“Per millorar la transparència del consistori, considerem i volem que tots els documents, tant 
externs com interns, tinguin registre municipal, inclosos els documents dels serveis tècnics i 
jurídics així com els de secretaria-intervenció. 
En els documents interns (tècnics, jurídics, secretaria-intervenció,...), també hi ha de constar, 
la signatura del regidor responsable de l’àrea a que faci referència el document.” 

 
Intervé en primer lloc la secretària exposant el seu parer envers la petició de la Sra. Tàpies i diu 
que el que demana no es pot permetre, doncs hi ha expedients, la majoria, força voluminosos i és 
totalment inoperatiu haver de registrar cadascun dels seus fulls, -providències, diligències, 
informes tècnics, informes jurídics, informes de secretària, informes d’intervenció, resolucions, 
acords, notificacions, recursos, i un llarg etc.- Que aquest és el seu parer com a secretària-
interventora, però que qui ha de decidir és la Junta de govern, per tant, diu que, des de les 
oficines municipals faran el que s’acordi perquè al personal tant li és treballar com fer feina. 
Repeteix però per a coneixement de la Junta, que ho troba del tot inoperatiu i sense cap ús. 
 
La Sra. Tàpies respon dient que en un expedient podria passar que hi haguessin els informes 
favorables i, de cop, un altre dia, es poguessin trobar que fossin desfavorables. 
La secretària li respon que llavors, el que acaba de dir, vol dir que no confia amb el personal que 
gestiona els expedients. 
 



Intervé la regidora Sra. Carme Tàpies, responent que sí que hi confia, i ara pregunta si això pot 
passar, perquè hi ha llocs on ha passat. 
 
La secretària respon que, personalment, no creu que això passi, i afegeix que en aquest 
ajuntament no ha succeït mai. I que, en tot cas, és la regidora qui ho ha cregut. 
 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa i el Sr. Torné exposen que acceptar-ho és augmentar la feina 
administrativa només per una documentació que no ha de sortir sinó que forma part d’expedients 
que es queden a l’arxiu municipal. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 
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