
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores, del dia dos d’abril de l’any dos mil 
nou, 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, Carme Tàpies i Llobera, els 
següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, Francesc Revuelta i Hernando, i Montserrat 
Meseguer i Muñoz. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 
113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Emili Pastó i Garcia i Ramon Farnell i Barqué. 
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, aquesta dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, de data 20-3-2009, i comenta que considera que el darrer punt “8.- Precs i preguntes”, 
s’hauria de canviar. Primer el llegeix i després diu que està d’acord en que el Sr. Revuelta va dir 
que seria fora el dia 26 i no podria assistir al Ple, però que creu que, entre tots, van acordar 
canviar-lo al dia 31 perquè així la secretària tindria més temps per a fer els pressupostos. Que 
això ha de constar a l’acta. 
 
La secretària intervé per a dir que això no va ser així, sinó tal com ha escrit a l’acta. I explica que 
la redacció de l’acta és la que hi ha, que ella creu correcta, i que, cas que els regidors acordin de 
modificar-la, es recollirà l’acord en aquest punt. 
 
La Sra. Alcaldessa mostra la seva disconformitat, i demana sentir la cinta del cassette de la Junta 
anterior. Afegeix que si no es rectifica no signarà l’acta. 
 
La secretària recorda els assistents que la redacció de l’acta és una funció de secretaria. Que si no 
es troba correcta s’ha de fer constar en aquest punt d’aprovació de l’acta anterior. Que si la Sra. 
Alcaldessa no vol firmar l’acta no passa res. Que tampoc passa res si no la volen aprovar. 
També explica que l’acta és un resum succint del que passa en una sessió, que recull només la 
síntesi dels acords. Exposa que, en aquella sessió, ningú va demanar canviar el dia del Ple pel 
motiu de poder tenir els pressuposts. Que el Sr. Revuelta sí que va demanar el canvi perquè ell 
no hi podia assistir, i llavors, es va comentar de fer-lo el 30 o 31, i es va acordar el 31 perquè el 
dilluns 30, hi havia reunió a Ca la Cileta. Que tot això és la síntesi de l’acord, els motius. Que 
després també es van dir altres coses, però que els motius van ser aquests. 
 
La Sra. Meseguer intervé dient que troba correcta la redacció feta i demana que es concreti el que 
hi falta, al qual la Sra. Alcaldessa respon dient que cal  afegir-hi que es va acordar fer el Ple el 
dia 31 perquè així hi hauria més temps perquè la secretària fes els pressupostos. La Sra. 
Meseguer contesta que això va ser un comentari posterior, i que no es va canviar al dia 31 perquè 
la condició eren els pressupostos, sinó que la condició era perquè el Sr. Revuelta no hi seria. 
 
El Sr. Carrillo comenta que van ser dos els motius del canvi, l’un l’absència del Sr. Revuelta i 
l’altre els pressupostos. Demana també de sentir el cassette. 
S’escolta la cinta de la sessió del dia 20 de març. Els criteris personals dels regidors un cop 
escoltada la cinta, no han variat; tots insisteixen en els mateixos que ja havien exposat. El debat 
és llarg i repetitiu i es pot sintetitzar en les següents conclusions: 
 
La Sra. Alcaldessa manté que el motiu de canviar el dia va ser el Sr. Revuelta, però que la data 
del 31 es va acordar perquè la secretaria tingués elaborats els pressupostos. 
 



El Sr. Carrillo manté que el motiu del canvi va ser per dues coses: l’un pel Sr. Revuelta i l’altre 
pels pressupostos.  
 
El Sr. Francesc Revuelta és del parer que la redacció feta és correcta perquè és tal com va succeir 
i diu que, si ell no hagués demanat el canvi, el Ple s’hauria celebrat el 26, la qual cosa neguen la 
Sra. Alcaldessa i el Sr. Carrillo que manifesten que l’haurien canviat. 
 
La Sra. Meseguer concreta novament que el resum fet ja el troba correcte; que el Sr. Revuelta va 
demanar de canviar el Ple perquè no hi seria, que van discutir quin dia el farien i que es va dir 
que el dilluns no, perquè hi havia reunió a Ca la Cileta, i que llavors es va quedar per dimarts, dia 
31. Que després es van fer comentaris posteriors de que així es tindrien els pressupostos, però 
que no es va canviar al 31 perquè la condició eren els pressupostos, sinó que la condició era el 
Sr. Revuelta. 
 
El Sr. Ramon Farnell exposa el seu parer dient que el canvi va ser degut a la petició del Sr. 
Revuelta. 
 
El Sr. Emili Pastó no va comentar res.   
 
La secretària es ratifica totalment amb el contingut de la redacció feta i amb les intervencions 
que acaba de fer. Demana als regidors que prenguin un acord, si la volen aprovar, si no la volen 
aprovar, o bé si hi volen fer rectificacions que diguin quines, perquè cal seguir amb la sessió del 
dia. 
 
El Sr. Revuelta sol·licita que es concreti el que es vol modificar, i són la Sra. Alcaldessa i el Sr. 
Carrillo que responen dient que s’afegeix la frase que diu: “I la Junta va dir que així es podria 
aprofitar per a fer els pressupostos”, amb la qual cosa es dóna per acabat aquest punt. 
 
2.-  LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la  proposta que presenta l’alcaldia 
en aquest punt, la qual és la següent: 
 

“Atesa la instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es 
relaciona, i 
Tenint en compte l’informe emès al respecte que consta a l’expedient,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es 
relaciona, amb les condicions que s’esmenta en l’informe.   
Llicència sol·licitada:  
- Núm. 23/09.-  Lluís Simó i Porta: Llicència urbanística per a revocar la part baixa de la 
façana del c/ Pou Nou, de l’habitatge ubicada a l’Av. Verge de Montserrat, 3.  
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia de 
l’informe emès, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar a l’interessat l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que 
queda aprovada per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent 
proposta que diu: 



 
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de 
les factures i obligacions de pagament que importa 27.318,67 € presentats en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Ajuntament del dia 02-04-2009, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, de delegació de competències a la Junta 
de Govern,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 02-04-09, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 27.318,67 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del 
pressupost municipal vigent. 
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el 
pagament de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Obert el debat la Sra. Alcaldessa comenta que cal incorporar a la relació presentada, una factura 
que va ser retirada, i que ara presenta novament, perquè ja en té la conformitat. Sotmesa a 
votació la proposta, amb la nova factura incorporada amb la qual la relació importa ara 
28.123’61 E., queda aprovada per unanimitat de tots els assistents. 

 
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE – 2008, RECÀRREC PROVINCIAL.- Tot seguit es dóna 
lectura a la proposta que es presenta en aquest punt i que és la següent: 

 
“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent a la regularització del recàrrec provincial 
dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, corresponents a l’any 2008, que inclou 
la matrícula, més  les altes del primer i del segon trimestre  i 
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Padró corresponent a la regularització del recàrrec provincial dels rebuts 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, corresponents a l’any 2008, que inclou la 
matricula, més les altes del primer i del segon trimestre,  el qual importa un total de 1124,14 
euros 
Segon.- Exposar l’esmentat Padró, així com el seu període de liquidació, al públic durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada 
per unanimitat de tots els assistents. 
 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE – 2008, 4ART. TRIMESTRE.- A continuació la Sra. 
Alcaldessa llegeix la proposta que presenta, que és la següent: 

“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes 
realitzades durant el quart trimestre de l’any 2008, les quals han provocat la Modificació del 
Padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de 
l’exercici 2008, i 
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia 
de la Modificació esmentada,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 



 
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes realitzades durant el quart 
trimestre de l’exercici 2008, les quals importen una quantitat total de  730,51 euros. 
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, 
informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas 
que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat. Se sotmet a votació aquesta proposta, queda aprovada per 
unanimitat dels regidors assistents. 
 
6.- MODIFICACIÓ PADRO IVTM - 2009.- Procedeix acte seguit donar lectura a les 
propostes que es presenten que, copiades, diuen el següent: 
 

a) EXERCICI 2009: “Atès que s’han confeccionat els padrons d’altes i baixes que afecten al 
Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009, i que 
corresponen a les modificacions realitzades durant el 4art. trimestre de l’exercici 2008,  i  
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons d’altes i baixes que afecten al Padró de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2009, i que corresponen a les modificacions 
realitzades durant el 4art. trimestre de l’exercici 2008, que importen  les quantitats següents: 
Padró d’altes: 5.111,91 € 
Padró de baixes: 4.142,68 € 
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic, durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
b) EXERCICI 2008: “Ateses les modificacions corresponents al  4t. trimestre del 2008,  que 
afecten al Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2008, per 
baixes definitives que complementen el padró del prorrateig del tercer trimestre  i  
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, corresponents a l’exercici 2008, i que són les següents: 
ALTES ------------------- 0,00 € 
BAIXES-----------------50,36 € 
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, 
informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas 
que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant,  la Junta de Govern,  acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Sense cap intervenció se sotmeten a votació les precedents propostes que queden aprovades per 
unanimitat. 
 



7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “CONSTRUCCIÓ TANATORI 
MUNICIPAL”.- La Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt la següent proposta: 
 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 20-3-2009 va acordar 
nomenar coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra titulada “Construcció 
tanatori municipal”, als efectes previstos al RD 1627/1997, el Sr. Jordi Capell i Mateus,  i 
Atès el Pla de Seguretat i Salut de l’esmentada obra, redactat per l’empresa Construccions 
Eloi Crespo i Fill, i tenint en compte l’informe favorable emès pels tècnics competents,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada “Construcció tanatori 
municipal”,  redactat per l’empresa Construccions Eloi Crespo i Fill. 
No obstant, el la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada 
per unanimitat. 
 
8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “PROJECTE MILLORA ENTORN PLAÇA 
DE LA GENERALITAT”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa presenta la proposta, que copiada, 
diu el següent: 
 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 20-3-2009 va acordar 
nomenar coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra titulada “Projecte de 
millora de l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”, als efectes previstos al RD 
1627/1997, el Sr. Jordi Capell i Mateus,  i 
 
Atès el Pla de Seguretat i Salut de l’esmentada obra, redactat per l’empresa Construccions 
Simó Farnell SL, i tenint en compte l’informe favorable emès pels tècnics competents,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada “Projecte de millora de 
l’entorn i la seguretat vial a la Plaça Generalitat”,  redactat per l’empresa Construccions 
Simó Farnell SL. 
No obstant, el la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Al no haver-hi cap intervenció se sotmet, acte seguit, a votació la proposta, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
9.- APODERAMENT RECURS 677/08.-  Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que, 
copiada, diu el següent: 
 

“Atès que el Sr. Miguel Huguet Galitó, Noé Huguet Galitó i Winterthur han interposat una 
reclamació demanant la responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, 
corresponent al recurs contenciós núm. 677/2008, i 
Atès que aquest Ajuntament té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreix 
la defensa i les despeses dels processos judicials derivats de reclamacions amb l’empresa 
Mapfre, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Conferir poder a favor de les Lletrades/Procuradores Sra. Anna de Jano Benabarre 
i M. José Altisent Camarasa per tal que representin l’Ajuntament del Palau d’Anglesola en el 
recurs contenciós administratiu núm. 677/08. 



Segon.- Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha debat pel qual se sotmat a votació aquesta proposta presentada, la qual queda aprovada 
per unanimitat. 
 
10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Prevenció de Riscos laborals: Es llegeix la proposta 
que presenta la Sra. Alcaldessa i que diu: 
 

“Atès el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995, de 8 de novembre), i 
Atès que aquesta Corporació considera necessari adequar les activitats que desenvolupen els 
treballadors municipals al que disposa la llei anteriorment esmentada, i establir la prevenció 
de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia 
i psicosociologia i vigilància de la salut de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, i 
Atès que aquesta corporació ha convidat a participar en el procediment les següents 
empreses: 
GESTIÓ INTEGRAL 
PREVENMUPA 
AGRUPACIÓ MÚTUA 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Contractar mitjançant el procediment negociat sense publicitat, per raó de la 
quantia, el contracte del servei de prevenció de riscos laborals en les especialitats de 
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut 
de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola. 
Segon.- Adjudicar a l’empresa GESTIÓ INTEGRAL el contracte anteriorment esmentat per 
ser l’oferta que més ha interessat, en conjunt, a l’Ajuntament. 
Tercer.- Establir com a preu del contracte la quantitat de 620€/any, més l’IVA corresponent 
que importa 99,20 € en relació a la part tècnica del contracte. Pel que fa referència al preu de 
vigilància de la salut, s’estableix un import de 52€ per treballador i any. Aquest contracte 
serà prorrogable anualment en el cas que cap de les dues parts manifesti el contrari. 
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectiu els acords precedents. 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha cap intervenció, Se sotmet a votació la 
proposta, quedant aprovada per unanimitat. 
 
b) Sol·licitud Acudam.- Es dóna compte en aquest punt de la proposta que diu el següent: 

 
“Atesa la instància presentada per la Sra. Teresa Santesmases Boldú, presidenta de l’Associació 
Comarcal d’Ajuda al Minusvàlid ACUDAM,  en sol·licitud d’un ajut econòmic per tal de cobrir el 
dèficit que s’ha generat en aquesta entitat, l’any 2008 
És pel qual, proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord: 
Concedir l’ajut que aquesta entitat ha sol·licitat per l’import de 275€.  
No obstant el Ple acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat, i s’acorda aprovar la proposta, per unanimitat. 
 



c) Sol·licitud Bar Pyramid.- A continuació s’informa de la sol·licitud presentada per la Sra. 
Noemí Hezcua en nom i representació del Bar Pyramid, en la que demanen autorització per la 
instal·lació d’una terrassa amb pèrgola, al carrer Francesc Boldú, davant del bar, durant els 
mesos d’estiu. Aquesta sol·licitud queda pendent de resoldre fins que s’incorpori a l’expedient un 
informe tècnic en referència a la instal·lació de la pèrgola. 
 
d) Aprovació Padró escombraries.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el 
següent: 
 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 
1r. semestre del 2009,  i 
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 1r. 
semestre del 2009, que importa la quantitat de 61.410,50 € 
Segon.- Exposar l’esmentat Padró així com el seu període de liquidació al públic, durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord 
esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet, aquesta proposta, a aprovació, 
quedant aprovada per unanimitat de tots els regidors. 
 
e)  Jubilació Sr. Jaume Escudero.- Se sotmet a la consideració de la Junta de govern, la 
proposta que diu el següent: 

 
“Atès l’expedient de jubilació que aquest Ajuntament, d’acord amb el treballador Sr. Jaume 
Escudero, va tramitar, i  
Atès que dita jubilació ha estat denegada per qüestions burocràtiques per quan, el rellevista, 
estava donat d’alta al règim d’autònom de la Seguretat social, tot i tenir la tarja de demanda 
de feina, i 
Atès que la gestoria amb la que treballa l’ajuntament, ha realitzat tota mena de gestions amb 
l’INSS per a poder resoldre aquest afer, i 
Tenint en compte que, com a resultat d’aquelles gestions esmentades, la gestoria recomana 
anular la baixa del dia 31 de gener del treballador Jaume Escudero, donar de baixa voluntària 
en data d’avui al treballador rellevista, i fer de nou el tràmit de jubilació en data 31 de març, i 
Atès que tot s’ha produït de forma fortuïta i per tal de no perjudicar el Sr. Jaume Escudero,  
És per tot el qual degut a la seva urgència, urgent necessitat, proposo a la Junta de govern, 
l’adopció del següent acord:: 
Primer.- Seguir les recomanacions de la gestoria per a poder solucionar l’expedient de la 
jubilació del treballador Sr. Jaume Escudero, amb caràcter d’urgència per fi de termini. 
Segon.- Que l’Ajuntament, tenint en compte que tot ha estat degut a unes errades 
burocràtiques i fortuïtes, liquidi al Sr. Jaume Escudero, les nòmines de febrer i març, perquè 
no serà fins a partir del mes d’abril que tindrà reconeguda la pensió de jubilació.” 
 

El regidor Sr. Ramon Farnell pregunta en quin concepte es pagaran aquest mesos al Sr. 
Escudero. 
 



La Sra. Alcaldessa explica que això ho ha d’assumir l’ajuntament perquè al treballador no se’l 
pot perjudicar. Que el Sr. Pere Sarret es va donar de baixa a Hisenda, de la granja que tenia, però 
es va oblidar de fer-ho d’autònom. Que l’errada és de l’INSS ja que a l’emetre-li la tarja de 
demanda de feina s’hauria d’haver adonat que encara estava donat d’alta d’autònom.  
 
La Junta de govern, per unanimitat, acorda aprovar l’anterior proposta.  
 
11.- PRECS I PREGUNTES.- a) En aquest punt la regidora Sra. Montse Meseguer informa que 
hi ha una persona a la població que ara fa cent anys, i que, per això anirà a fer una visita a 
aquesta família per tal d’informar-los de la possibilitat, si la família ho desitja, de fer un 
homenatge a la persona centenària, que podria fer-se conjuntament amb el Departament 
d’Atenció a la Ciutadania, de tot el qual la Junta en queda assabentada. 
 
 
b) El regidor Sr. Ramon Farnell demana informació en relació al que va passar el dia del Ple per 
tal de clarificar, entre tots, les coses. 
 
La Sra. Alcaldessa li pregunta si això vol que surti a la Junta i, el Sr. Farnell, respon que no hi ha 
res a amagar, i que considera que, al Ple, no és lloc ni de discussions ni de retrets entre ningú i 
que es tracta d’aclarir el que va passar perquè no torni a succeir. Que caldria aclarir perquè els 
pressupostos no van estar fets el divendres, dia en que s’obria el període de consulta. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que només es va tractar de dir les coses, donant l’oportunitat per a 
explicar-les tal i com havien anat.  
 
La secretària torna a explicar com va anar el procés d’elaboració dels pressupostos, i repeteix les 
diferents vegades, fins a cinc, que li van ser lliurades les llistes, des del dia 18 i fins al 31, dia del 
Ple. En cada una s’hi anaven afegint i/o corregint partides i conceptes que modificaven el 
principi d’unitat que regeix el Pressupost municipal. Que les llistes inicials no contenien les 
inversions que són les despeses que comporten més feina d’elaboració. I resumeix dient que des 
del dia 18 i fins el dia 26 en que havien d’estar acabats, hi ha  molts pocs dies laborals, durant els 
quals no és possible de preparar el pressupost municipal amb el degut estudi, atenció i 
consideració que es mereix. Que no acostuma, ni vol, presentar documentació sense que abans 
l’hagi pogut estudiar, i molt menys signar-la. 
 
La Sra. Alcaldessa disposa que, en endavant, la secretària haurà d’informar l’ajuntament dels 
dies d’antelació en que necessita la documentació per a tenir-la treballada. Que en endavant 
aplicaran aquest sistema de treball. 
 
El regidor Sr. Revuelta intervé a continuació dient que, pels anys que porta en l’ajuntament, pot 
confirmar la professionalitat del treball que executa la secretària, estant sempre al costat dels 
polítics però al marge de la política, que ha quedat demostrat també amb el control rigorós dels 
Comptes municipals, en l’Auditoria que no fa pas gaire que s’ha fet, justificant-ho tot en la 
rectitud tant dels procediments com dels que els hem de complir. Que al cap i a la fi el secretari 
és el que respon legalment de tot plegat, i que, de l’actuació feta, se’n desprèn que, en aquest 
ajuntament, no està considerada com caldria. 
Segueix dient que considera que no s’ha de buscar les culpes en altres persones, sinó en ells 
mateixos, els polítics, que cal que “es mirin el melic”, es posin a treballar seriosament i siguin 
més efectius pel bé de la població. 
 



La Sra. Alcaldessa intervé manifestant que, per part seva, sí que la té en consideració a la 
secretària, responent el Sr. Revuelta que, en el darrer Ple, no ho va demostrar pas així. 
 
La Sra. Montse Meseguer comenta que cal que siguin eficients i organitzatius i que, per això, 
creu convenient fer una planificació i programació de les actuacions, tot el qual farà que, la 
gestió municipal, funcioni millor i sense tots aquests entrebancs que fins ara hi ha hagut. 
 
 
c) A continuació, la secretària demana a la Junta de govern que indiqui qui ha d’assumir la feina 
de la treballadora, el contracte de la qual es va finalitzar el passat 31 de març. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta quina tasca feia aquella treballadora, i també pregunta com ho fan 
als altres pobles. 
 
La secretaria respon que, entre altres, feia reforç de comptabilitat, control de factures, pressupost, 
modificacions de crèdit, la part fiscal. En relació a la segona pregunta respon que ella és 
secretària de l’Ajuntament del Palau i no de cap altre poble, per la qual cosa no pot respondre de 
l’organització d’un altre lloc.  
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que s’estudiarà el tema, en el sentit de posar programes informàtics 
nous,  fent tot allò que calgui, inclòs creant una nova plaça si és el cas.  
 
El Sr. Farnell i la Sra. Meseguer responen que no estan d’acord en crear una nova plaça pel fet 
que s’acaba de tancar un contracte a una treballadora motivant-ho en que no hi havia feina; per 
tant, ni ara ni en un any, trobarien correcte de crear una nova plaça. 
 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores i quinze minuts. 
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