A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores, del dia deu 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 13-12-2007, 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. 192/07.- Moleva SA: Llicència urbanística per la construcció d’una nau sense ús específic
al Polígon SAU-3, Illa 5, parcel·les 27 i part de la 26.
La regidora d’Urbanisme, Sra. Carme Tàpies, i en referència a la llicència relacionada, llegeix
l’escrit que diu:
“Després d’examinar l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal i
l’informe jurídic emès per la secretària-interventora municipal, proposo a la Junta, concedir
el permís de llicència urbanística per a la construcció de nau (fase I i fase II) a l’empresa
Moleva SA, condicionat a:
a) El contingut de l’informe tècnic emès per l’arquitecte Xavier Gelonch, en data 3-122007.
b) A que en la parcel·la núm. 26, avui propietat municipal, no s’hi podrà realitzar les obres,
fins que no estigui aprovat definitivament el Conveni urbanístic subscrit per aquest
Ajuntament i Moleva SA i aprovat inicialment en el Ple de data 27-9-2007.
La Junta de govern accepta i aprova per unanimitat la proposta presentada per la Sra. Carme
Tàpies que s’acaba de transcriure.
Núm. 222/07.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per l’obertura d’una
rasa al C. Dr. Fleming i Av. Pau Casals, per donar subministrament a nous sol·licitants.
Núm. 224/07.- Penya del Barça del Palau: Llicència urbanística per a fer una paret divisòria al C.
Roser, núms. 1-3.

Núm. 225/07.- Construccions Palau d’Anglesola SL: Llicència urbanística per l’acabament de
tres habitatges unifamiliars adossats ubicats al P.P. 2, parcel·la 12.
A continuació s’acorda la concessió de la pròrroga núm. 23/07, corresponent a la llicència
urbanística núm. 118/2006 de Decoblock SL.
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.
Arran de les notes d’intervenció que s’han adjuntat a algunes factures per manca de formalitat, la
regidora Sra. Carme Tàpies disposa que, en endavant, les factures que s’incorporin per a ser
aprovades per la Junta, estiguin totes comprovades i que, si en alguna hi manca alguna
formalitat, es demani d’immediat la seva adequació abans de passar per la Junta.
En referència a la nota de despeses emesa i signada per la tresorera, Sra. Carme Tàpies, en
relació a unes despeses efectuades pel regidor Sr. Francesc Carrillo a compte de l’Ajuntament, en
la que hi manca les factures, i amb la nota d’intervenció, aquella regidora, Sra. Tàpies, manifesta
que ella es fa responsable de les despeses relacionades i del seu pagament, perquè les “cistelles
de bàsquet” adquirides estan instal·lades; i que, en referència al llogater d’uns socorristes amb
caràcter urgent i en substitució del que estava malalt, ho ha comentat amb el Sr. Aguado, i ha
estat informada que, si és impossible de fer l’assegurança, cal tancar les piscines. En quan al
repartiment de propaganda, diu que, en endavant, hauran de fer-ho mitjançant el personal de
l’ajuntament o bé amb una empresa que tingui NIF. Que tot l’informat ho fa saber per a
coneixement de tots.
El Sr. Carrillo intervé exposant que no hi està conforme i que vol el mateix tracte que es fa a la
resta de persones del poble. Que accepta els errors i que així n’aprendrà i molt.
La Sra. Tàpies li respon que no és el mateix, ja que aquelles factures es poden arreglar, i que si
no fos així, també diria que estan bé.
El Sr. Torné intervé dient que la despesa que s’ha fet s’ha de cobrar, que d’això en tindran tots,
ells mateix en té. I que durant l’any de segur que en sortirà d’aquestes coses.
La Sra. Tàpies comenta que en sortiran les mínimes.
4.- EXPEDIENT DE BONIFICACIÓ I EXCEPCIÓ DE IVTM-2008.- Es procedeix a
continuació, a estudiar les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions
en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, d’acord amb l’Ordenança fiscal reguladora vigent
d’aquest impost, QUE LA Junta de govern, aprova per unanimitat, i les quals queden resoltes
seguint les directrius de l’ordenança esmentada i seran incloses al padró del present exercici de
2008, i notificat als interessats.
5.- CERTIFICACIÓ OBRA “URBANITZACIÓ SECTOR SAU-3”.- A continuació es dóna
compte de la Certificació d’obra núm. 10, corresponent a la titulada “Urbanització del sector
SAU-3”, emesa pel director de l’obra, Sr. Esteve Niubó i Mir, d’Enginyeria Inalba S.L., la qual
importa la quantitat de 1.594.608,85 euros, que la Junta de govern troba conforme i aprova per
unanimitat.

6.- CONTRACTACIÓ REDACCIÓ PLA DIRECTOR SERVEI MUNICIPAL
ABASTAMENT D’AIGUA”.- Atès l'expedient iniciat per a la contractació de la redacció del
Pla Director del servei municipal abastament d’aigua, i
Atès que la quantia d’aquest contracte de serveis és inferior a 30.050,61 euros, la qual cosa 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,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda contractar l’actuació titulada “Redacció Pla Director
servei municipal abastament d’aigua”, mitjançant un contracte menor, per la qual cosa es
consultarà, si és possible, tres empreses com a mínim.
7.- RESCISIÓ CONTRACTE SERVEI I ASSESSORAMENT DEFENSA JURÍDICA.- En
aquest punt es dóna compte de la circular tramesa pel “Despatx Simeó Miquel, advocats
associats” en la que es refereixen a la continuïtat per al proper període 2008-2011, del servei
d’assessoria i defensa jurídica que fins ara han tingut contractat, pel qual, la Junta de govern,
acorda, per unanimitat, rescindir el contracte del servei d’assessoria i defensa jurídica amb el
Despatx Simeó Miquel, advocats associats.
8.- RÈGIM INTERN.- a) En aquest punt la regidora, Sra. Carme Tàpies, llegeix l’escrit que,
copiat, diu el següent:
“El dia 20/12/2007 i amb registre d’entrades núm. 2048, la Sra. Esther Gatnau i Torres, va
presentar la petició de Primera Ocupació de l’edifici ubicat al c/ Sant Josep núm. 6 (de
l’empresa promotora SUMIHABITAT), acompanyant la següent documentació:
• Final d’obra certificat i signat per l’arquitecte i aparellador en data 17/09/2007 i visat
pels col·legis.
• Fotocòpia model 902 del cadastre.
• Còpia llibre d’us i manteniment de l’edifici.
• Còpia del control de qualitat de l’edificació.
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Tots els aquí presents, podem exteriorment observar, que en data d’avui, les obres no
estan acabades, degut a que:
a) El trenat de llum de l’edifici, que es va enderrocar per a poder-hi construir el nou,
estava tot adossat a la façana, i ara una part hi està adossat, un altra part està cargolar i
adossat a la façana veïna i l’altra part resta penjant cap a la vorera, amb perill i
propòsit de poder fer-n’hi alguna.
b) Les parets laterals, manquen sense acabar, i per tant, no respecten l’art. 47 de les
normes subsidiàries vigent al municipi, que literalment diu:
“Art. 47 Tractament de les parets mitgeres:
Quan a conseqüència de diferents alçàries entre els edificis, reculades de les
edificacions, diferents moments de les construccions o d’altres causes, puguin quedar
mitgeres al descobert, encara que siguin temporalment, s’hauran d’acabar amb
material de façana tal i com determina a l’art. 20.2 d’aquesta normativa”.
“Art. 20.2: Tot el que es disposa en aquesta normativa en matèria de condicions
d’edificabilitat i d’ús i, si escau, respecte a les condicions estètiques, higièniques o

d’una altra naturalesa, s’entendrà inclòs en l’acte d’atorgament de la llicència. Els
titulars de llicència hauran de respectar el contingut exprés de les seves clàusules, i a
més, el contingut implícit que és el definit en aquesta Normativa, segons la classe i
destí del sòl i les condicions d’edificabilitat i d’ús. No podran justificar-se les
vulneracions d’aquestes normes subsidiàries en el silenci o insuficiència del contingut
de la llicència”.
Aleshores considero, que no es pot emetre un certificat de finalització d’obra, amb data
17/09/2007, quan manca per fer el descrit en els punts a) i b). A més, tots sabem que a
principi del mes de desembre encara s’estava treballant a l’interior de l’edifici (dit edifici
està situat davant del consistori municipal).
Per tant, demano:
Primer.- Que la Junta acordi remetre, a la major brevetat possible, al departament
d’HABITATGE DE LLEIDA, la no conformitat, per part de l’Ajuntament en la
sol·licitud de Primera Ocupació, que va presentar l’empresa promotora
SUMIHABITAT, amb registre d’entrades núm. 2048 i data 20/12/2007 corresponent a
l’edifici situat al c/ Sant Josep, 6 del Palau d’Anglesola, degut a:
A) Les incidències abans expressades, o sigui, amb un certificat final d’obra, que
considerem que no respecte la realitat del seu contingut, i per tant, dóna dubtes del que allí
s’ha signat, o sigui que “sota la meva direcció d’acord amb el projecte i la normativa
aplicable d’obligat compliment, i que les obres han finalitzat en data 12/09/2007”.
B) En data d’avui, encara manca treballs en l’exterior de l’edifici, com instal·lar
correctament el trenat de llum de la façana i l’acabament de les parets laterals, tal com
estipulen les normes subsidiàries municipals.
Segon.- Notificar a l’empresa promotora Sumihabitat, el que la Junta de Govern acordi.”
Acabada la lectura s’obre un diàleg en el qual la Sra. Alcaldessa i regidors del grup ERC-IDP li
pregunten el perquè no ho fan els tècnics això que acaba d’exposar, al qual, aquella regidora,
respon que s’ha informat a Habitatge i li han comunicat que ha de ser per decret d’alcaldia o
acord municipal que cal notificar-ho, ja que, si des de l’Ajuntament no es diu res, aquell
organisme només amb la còpia de la sol·licitud de llicència de primera ocupació, emet la Cèdula
d’habitabilitat i a partir d’aquesta ja es pot instal·lar la llum i tot el demés. Que com a regidora
d’Urbanisme, creu que la seva obligació és que quan veu alguna cosa ha de dir-ho. Que els
tècnics són els responsables d’informar l’ajuntament, però que, en aquest cas, ella mateixa ha
detectat allò que exposa a l’escrit, i és per això que ho diu i ho sotmet a la Junta de govern, que
són qui tenen la potestat de decisió.
Acabades les intervencions, la Junta de govern, per unanimitat, acorda aprovar l’escrit presentat
per la regidora Carme Tàpies i, en conseqüència, remetre còpia de l’acord íntegre al
Departament de l’Habitatge de Lleida i a l’empresa Sumihàbitat.
b) La Sra. Alcaldessa informa, a continuació, que fins ara i anualment, l’Ajuntament lliurava uns
vals per pregons a les entitats i associacions de la població i ho exposa per si es creu convenient
continuar-ho fent.

El Sr. Carrillo comenta si eren d’utilitat o no aquests vals.
La Sra. Alcaldessa respon que és més que res per a tenir una mica de control. Que se’ls donen
els vals que demanen a cada entitat.
La secretària informa que els vals lliurats i utilitzats durant l’any, es valoren com una subvenció
més a cadascuna de les entitats i associacions. També serveixen perquè en lliurar-los a les
oficines municipals, facin els pregons sense més problemes. Si no hi ha vals i es demana de fer
el pregó de manera gratuïta, comença una roda de preguntes que, a voltes, és difícil de resoldre,
ja que si no s’ha concretat amb antelació s’ha d’aplicar a tothom el que disposa l’ordenança
reguladora.
La Junta de govern, després d’aquest diàleg, acorda per unanimitat, seguir amb el sistema de
lliurament de vals per a pregons, a les entitats i associacions de la població.
c) Atesa la petició presentada per la Presidenta de la Llar de Jubilats, en data 10-1-2008, en la
que sol·liciten la sala del segon pis de la Casa de la Vila, els dilluns i dijous a la tarda per a fer
gimnàstica, la Junta de govern, per unanimitat, acorda comunicar-los que aquella sala no pot ser
destinada a aquell ús, sinó que per aquest fi hi ha el gimnàs del pavelló, pel qual, el Sr. Francesc
Carrillo, mirarà si, en l’horari i dies que demanen, està lliure d’altres activitats.
La Sra. Alcaldessa exposa que també demanen que se’ls ajudi a pagar la monitora ja que amb la
subvenció del Consell Comarcal no en tenen prou.
La regidora Imma Moreno comenta que ja els ha dit que han de demanar subvencions, que no és
l’ajuntament qui ha de pagar la monitora, amb la qual cosa tots hi estan d’acord, i aquella
regidora mirarà com i on poden demanar ajudes.
d) En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa que la Penya del Barça de Palau ha informat que
pel proper dia 5 de febrer, i amb motiu de la recollida de sang al Palau, volen fer entrepans per a
donar-los a la gent. Els membres de la Junta comenten que el Banc de sang ja en porta, però que
si els de la Penya també en volen fer, per part de l’Ajuntament no hi ha cap problema.
Aquella Penya també diu que, a tots els ajuntaments, han fet una pancarta, on hi ha una
fotografia del jovent del poble, amb l’escut de l’ajuntament i amb el logotip del Banc de sang, la
qual importa uns 200 euros. La Junta de govern creu convenient estudiar-ho per al proper any.
Alhora proposen si en un equipament del poble, la Penya, hi podria fer un local. Al respecte, la
Junta de govern, deixa clar que ni aquesta ni cap altra Penya s’ha de fer un local en un
equipament públic.
e) La Sra. Alcaldessa exposa en aquest apartat, que de la revista Avenç es demana la subscripció
de l’ajuntament, que han informat que sempre s’hi havia estat subscrit i també la biblioteca.
Preguntada, la secretària informa que ni l’ajuntament ni la biblioteca pagaven cap subscripció
per l’Avenç, el que sí que pagava l’ajuntament és la subvenció que anualment se’ls lliurava, per
l’import que havien demanat.
La Junta acorda estudiar-ho i parlar-ne amb la Junta de l’Avenç.

f) A continuació la Sra. Trinitat Torné informa de la nota que li ha fet arribar l’equip local de
Salut, en la que demanen diverses reparacions i adequacions del consultori i també material. La
Junta de govern, acorda anar fent les més urgents i també i sobretot en relació al material
demanar una ajuda quan surtin les subvencions de consultoris locals.
g) Es dóna compte en aquest apartat, de la sol·licitud presentada per la Presidenta del Club de
bitlles del Palau, en data 20-12-2007, en la que demanen novament, que es protegeixi amb tanca
metàl·lica la zona on desenvolupen la seva activitat i altres millores complementàries. La Junta
acorda, per unanimitat, tenir en compte i estudiar aquesta sol·licitud presentada.
h) La Junta de govern acorda, per unanimitat, encarregar la redacció del Projecte del tanatori
municipal als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, als efectes de disposar-ne i
fer-ne els tràmits corresponents per a poder incloure’l al PUOS en la convocatòria del 2008.
j) S’informa per part de la Sra. Alcaldessa, que a la biblioteca fa falta una prestatgeria per a la
col·locació dels videos i CD’s que lliurarà la Generalitat molt properament, pel qual s’han
demanat diversos pressupostos a empreses especialitzades.
Els membres de la Junta obren un ampli diàleg que versa en que els pressupostos són cars, que
potser hi ha altres empreses que ho farien, que potser no cal fer-los a mida, que perquè han
d’ésser especials, resumint al final que el Sr. Francesc Carrillo, s’ho mirarà i en parlaran
novament.
k) La regidora, Sra. Carme Tàpies, intervé per a recordar que cal signar el conveni per la
instal·lació de la llum als carrers Màrius Torres i La Sènia, i és per això que llegeix el text que
diu:
“La vigència de la proposta del contracte que ens va enviar Fecsa-Endesa, referent a la
urbanització de part dels carrers Màrius Torres, la Sènia, ..., està proper a caducar, per
tant, considero que és necessari signar dit contracte.
Segons normativa, es pot signar el contracte abans de subhastar i adjudicar les obres, i tot
i que, el pressupost de l’any 2007, he comprovat que no comportava la realització de
l’obra de dits carrers, i per tant partida pressupostària, considero que ja, raonament
motivat i justificat per a poder-lo signar, a més, durant l’any 2008, executarem l’obra,
aleshores el pressupost d’aquest any sí tindrà consignació pressupostària.
Per tant, proposo a la Junta, notificar a Fecsa-Endesa l’acceptació i signatura de
l’esmentat contracte.”
La Junta en queda assabentada.
l) Segueix la regidora, Sra. Carme Tàpies, ara llegint el text que copiat, diu el següent:
“En sessió de Junta de govern, varem acordar posposar durant sis mesos la redacció del
POUM.
Han passat els dies i veient que les perspectives no han variat, o sigui que el municipi
disposa d’un gran nombre de solars per edificar, tant en urbana com en industrial,
considerem que la suspensió de la redacció del POUM ha de ser definitiva.
Per tant, proposo a la Junta que s’acordi l’aprovació del procediment legal per a la seva
suspensió definitiva.
Tanmateix proposo a la Junta, que si algun veí està interessat en urbanitzar, pot demanarho i des de l’Ajuntament li facilitarem i elaborarem el procediment que correspongui.”

En referència al contingut d’aquest escrit presentat s’obre un diàleg en el qual hi ha
intervencions de diferents regidors, les posicions dels quals són, en resum, les següents:
El Sr. Josep M. Torné exposa que el POUM s’hauria de fer, i que si no es fa ara s’haurà de fer
d’aquí a un any, i creu també que els obligaran a fer-lo. Fa l’advertiment que se n’assabentin bé.
La Sra. Tàpies exposa que ja van informar-se, juntament amb la Sra. Alcaldessa, a la Comissió
d’Urbanisme de Lleida, i que varen comunica’ls que no obligarien, que es poden fer
modificacions a les normes, sense haver de fer el POUM. I afegeix que creu que no estan
preparats per a fer-lo, almenys ella personalment no n’està.
m) En aquest punt la regidora Sra. Carme Tàpies, demana informació a la secretària envers uns
avals reclamats a propietaris del SAU-3 que estan edificant i, al respecte, pregunta perquè es fan
deixar aquests avals, i quin tant per cent i sobre quina quantitat.
La secretària respon que en aquelles llicències d’edificació que es concedeixen en indrets on
encara s’estan realitzant les obres d’urbanització, la llei ordena que es deixi un aval del cent per
cent de la quantitat a que ascendeixen les obres d’urbanització que pertoca a la propietat d’acord
amb el projecte de reparcel·lació aprovat. Que aquest aval és per respondre de les quotes
d’urbanització i es retorna un cop liquidades aquelles quotes.
La Sra. Tàpies diu que ho comenta perquè persones afectades li han consultat i, al respecte,
pregunta si això és d’obligació, o bé que si es vol no cal fer-ho.
La secretària respon que la llei ordena el dipòsit de l’aval i, per tant, la llicència va ser concedida
d’acord amb la llei, és a dir, condicionant-la al dipòsit del corresponent aval. Que, no obstant,
l’ajuntament, pot acordar si vol aplicar el que la llei disposa o no.
La Sra. Tàpies exposa a la Junta el seu parer i diu que si la llicència es concedeix a un promotor
desconegut sí que creu que cal que deixi l’aval. I fins i tot, diu, que si no el deixa i després no
paga la urbanització, té entès que pot subhastar-se aquella parcel·la. Segueix dient, que tot i que
ho diu la llei, ella no ho veu just. Que creu que aquesta gent que ha edificat i ha muntat una
indústria per explotar-la és lògic que pagaran la urbanització.
Intervé el regidor Francesc Carrillo, per a exposar si seria possible que deixessin l’aval, com diu
la llei, i no se’ls cobressin les quotes fins al final en el moment de retornar-los l’aval.
La secretària li comenta que, en el cas exposat, l’ajuntament tindrà el problema de liquidés a
l’hora de fer front a les certificacions d’obra dels contractistes que executen la urbanització, ja
que, per una banda, no ingressa l’import de les quotes i, per altra, no pot utilitzar l’aval en aquest
moment.
La Sra. Tàpies diu que només veu lògic l’aval en el cas que abans ha exposat, perquè poden
marxar i llavors es podria tenir problemes.
L’opinió general de la resta de regidors és que mai se sap qui pot deixar de pagar, que això no es
pot jutjar. També comenten que el tema de l’aval ja se sap que s’ha de deixar si la urbanització
no està acabada, però que tot i així els interessa fer-ho per avançar les edificacions particulars.

La Sra. Tàpies comenta que la persona que li ha dit no ho sabia.
L’alcaldessa li respon que no és veritat, que ho tenen des del primer dia, i que ara només se’ls ha
recordat perquè encara no l’han dipositat, i que, a la resta de regidors, també els sap greu, però
que és la llei.
La Sra. Tàpies acaba la seva intervenció dient que és del que digui la majoria, però que ha
d’expressar que li sap greu.
n) Ara segueix la intervenció de la Sra. Tàpies, donant lectura a l’escrit que diu:
“a) Tal com es va acordar en la Junta de govern del dia 13-12-2007, secretària-intervenció
ens van entregar dos fulls signats per l’encarregada de la biblioteca Sra. Irene Armengol, on
consten el total d’hores realitzades (un correspon al mes de setembre i l’altre al mes
d’octubre).
b) Considero que no es va atendre el que peticionàvem, doncs vàrem demanar el detall de
les hores, no la totalitat mensual de les hores, o sigui tal dia x hores, tal altre dia x, i així
successivament.
c) Quan vàrem entrar a formar part de l’equip de govern local, com a tresorera i regidora
d’hisenda, se’m va facilitar una nota manuscrita, on es constataven les hores setmanals de
la biblioteca, que es liquiden com a incentiu, considero que el que allí s’estipulava, no
concorda amb el total d’hores dels esmentats fulls entregats, o sigui 20 hores del mes de
setembre i 10 hores del mes d’octubre.
d) Per tant, el que demanem i volem que se’ns faciliti és el detall de les hores, tal com es
detalla en el punt b).”
Arran d’aquest escrit la secretària comenta que no pot defensar el que ha exposat la Sra. Tàpies
perquè ella no controla els horaris de la bibliotecària, però que ho preguntarà a la Irene. I afegeix
que té total confiança amb la responsable de la biblioteca, i que no cobra, ni ha cobrat mai, res
que no li pertoqui, ans al contrari.
9.- PRECS I PREGUNTES.- a) La Sra. Alcaldessa, atenent la petició de la regidora Sra. Imma
Moreno, demana que se li lliuri còpia de l’anterior Pla de Joventut als efectes de poder guiar-se
per a preparar el nou pels anys 2008/2011.
b) La regidora, Sra. Carme Tàpies informa que s’ha interessat per la caducitat del MIEM i se li
ha comunicat que aquell ja havia caducat. Que ha demanat que es vagi mirant per quan surtin els
d’enguany.
El regidor Sr. Carrillo informa en relació als MIEM que, en una reunió mantinguda amb tècnics
en esports, varen ser informats que aquells tècnics poden redactar-los, i que seria molt
interessant de fer-lo perquè, en endavant, quan calgui demanar subvencions d’esports, les
condicionaran a que les poblacions tinguin fets i aprovats els MIEM.

