A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia dinou de
juny 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, es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari,
de data 4-6-2009, i la secretària informa que quan no es reparteixen abans, la llei disposa que
s’ha de procedir a la seva lectura.
La Sra. Montse Meseguer manifesta que ja la llegida, que la troba correcta, i que es pot tornar a
llegir si hi ha dubtes.
El Sr. Francesc Carrillo diu que se l’estava llegint ara i que com vulguin.
La Sra. Alcaldessa, diu que ella no la troba conforme i que no cal perdre el temps llegint-la,
perquè continuarà dient el mateix. Manifesta que es van dir unes coses que va donar per escrit i
que no s’ha complert. S’havien d’annexar uns documents i no s’han annexat. Que considera que
hi ha una part que la troba bé, i que la part última està tota arreglada i no és com va passar.
La Sra. Meseguer intervé dient que, com ha dit abans, la troba correcta, i que, fins i tot, la troba
excessivament llarga. Pregunta que si creuen que encara ha de ser més específica, fins hi tot amb
l’annex de la transcripció literal que s’hi posarà.
El Sr. Revuelta demana que es faci la votació per l’aprovació o no de l’acta. També pregunta qui
garanteix la correcció de la literalitat de l’annex.
La Sra. Alcaldessa li pregunta si no es fia de la persona que ho fa; i explica que, a partir d’ara,
amb l’aparell gravador que s’ha adquirit això ja no passarà, però que s’ha de parlar en un ordre,
sinó es barregen les coses. Que ella té plena confiança en que s’hi ha posat tot el que diu el
cassette, i que quan alguna cosa no s’entén s’hi posa punts suspensius.
El regidor Sr. Revuelta diu que l’única manera de garantir la literalitat és que abans de començar
la sessió s’escolti íntegrament el cassette i que cadascú digui el que consideri. Que tot plegat ho
considera il·lògic. I pregunta si aprovaran o no l’acta.
La Sra. Alcaldessa diu que es va acordar incloure a l’acta uns punts literals com annex i no s’ha
fet. I que a més a més va deixar clar que havia de ser literal i tampoc s’ha fet.
El Sr. Farnell pregunta si amb el nou aparell això se solucionarà.
La Sra. Alcaldessa respon que depèn de si es vol fer bé o no.
El Sr. Revuelta diu que hi ha una normativa que tots la tenen i que, com a partit polític, es pot
demanar el que es vulgui, que si tenen ganes d’entrar en polèmica es poden passar la nit discutint

l’acta anterior. Que tot plegat no ho troba efectiu i que creu que si hi ha quelcom que no es troba
correcte, es porta per escrit i es diu.
La Sra. Alcaldessa pregunta al Sr. Revuelta si s’ha llegit l’acta i si sap el que es demanava.
El Sr. Revuelta respon que es demanava que constés literal, i que és precisament en això en el
que la llei no els empara. Que hi ha una persona que fa les actes, que té un càrrec i que ho fa
d’acord a la llei. Que si en un punt no s’està d’acord hi ha la possibilitat de presentar-ho per
escrit en la propera sessió i fer-ho constar.
El Sr. Francesc Carrillo, intervé dient que allò que ha dit el Sr. Revuelta és precisament el que
demanaven, que es rectifiqués aquell punt annexant-lo literalment.
El Sr. Revuelta respon que l’acta és un resum del tot i que no hi ha cap llei que empari la seva
literalitat.
El Sr. Carrillo diu que abans el Sr. Revuelta ha exposat que si no s’està d’acord en algun punt es
diu i s’arregla.
Respon el Sr. Revuelta que ha dit que s’ha de portar per escrit el que es vulgui corregir.
El Sr. Carrillo respon que, en ser literal, la persona que redacta ho ha de treure de la cinta.
La Sra. Alcaldessa intervé i adreçant-se al Sr. Revuelta li diu que a la llei hi ha uns mínims, que
són el nom dels presents, els acords i les votacions. I que a partir d’aquí s’hi pot fer constar el
que es vulgui. Afegeix que els mínims no s’han fet i que s’ha de fer bé. Que com que està gravat
no hi ha cap problema, es fa literal.
El Sr. Farnell pregunta si s’ha fet la consulta legal a un assessor o advocat.
El Sr. Revuelta respon que ja tenen tots un informe jurídic de l’advocat, en referència al qual, la
Sra. Alcaldessa, li pregunta si se la llegit, responent el Sr. Revuelta que sí.
La Sra. Meseguer pregunta quina és exactament la queixa.
La Sra. Alcaldessa explica que en la Junta anterior es va aprovar l’acta anterior amb unes
observacions, entre les quals hi ha la transcripció literal en document annex, i diu que, aquest
document, no hi és.
La Sra. Meseguer respon que potser encara no l’han pogut fer per altres prioritats.
La Sra. Alcaldessa es qüestiona l’aprovació de l’acta amb el document annexe, sense que, aquest,
estigui fet. I comenta que, aquesta sessió, pot quedar pendent per aprovar amb posterioritat.
El Sr. Revuelta mostra el seu desacord i manifesta que cal votar per si s’aprova o no.
La Sra. Tàpies pregunta al Sr. Revuelta si ell és coherent amb les coses, doncs en la Junta
passada, l’acta anterior es va aprovar amb unes observacions i no s’han fet, i li pregunta si ara
s’ha d’aprovar.
El Sr. Revuelta respon que sí que ho és de coherent, que ho aprova o no ho aprova.

En aquest punt intervé la secretària per a informar els membres de la Junta de govern, que les
actes sempre se sotmeten a aprovació, en la sessió ordinària immediata següent. Es fa la votació i
queden o no aprovades, però mai es poden guardar per a aprovar en sessions posteriors.
La Sra. Alcaldessa manifesta que en la Mancomunitat ho fan així, i que n’han fet fins i tot 3 i 4. I
pregunta a la secretària què passa amb les actes no aprovades.
La secretària respon que no passa res, simplement que no queden aprovades.
La Sra. Meseguer s’adreça a la secretària preguntant-li si es pot annexar a l’acta la part literal de
la mateixa, al qual la secretària respon remetent-la al contingut dels informes emesos tant per ella
mateixa com per l’advocat de l’ajuntament. I afegeix que ella no ho annexarà perquè la seva
obligació és complir amb la llei. Que altra cosa és que ho facin ells.
La Sra. Meseguer segueix preguntant-li si ella no prendrà la iniciativa per a fer-los annexar, al
qual la secretària respon que això és una actuació de partit i que, per tant, és quelcom que no li
correspon fer, que pertoca als polítics si així és com ho volen.
La Sra. Meseguer amb la informació rebuda resumeix que ara ha quedat tot entès, que la
secretària farà la seva feina atenent-se a la normativa, i que ells, des del punt de vista polític,
poden ordenar fer la part literal.
La secretària manifesta que s’han de pronunciar respecte a l’acta anterior.
La Sra. Alcaldessa diu que està d’acord amb la Sra. Meseguer i que ho digui ella mateixa.
La Sra. Meseguer diu que s’aprova.
La Sra. Alcaldessa afegeix que annexant desprès, ells, la part literal que es va dir que no hi
constava i el d’aquesta acta també.
Acabades totes les intervencions, queda aprovada l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent proposta que presenta
l’alcaldia en aquest punt, la qual copiada diu:
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relacionen, i
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es
relacionen, amb les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Relació de llicències sol·licitades:
- Núm. 33/09.- Miquel Farnell Casanoves: Llicència urbanística per a la construcció de
dos blocs plurifamiliars entre mitgeres ( dos pisos a cada bloc, més magatzem a planta
baixa) al C. Colon, núm. 19 i C. Dr. Fleming, núm. 20.
- Núm. 54/09.- Josep Gené Camps: Llicència urbanística per a canviar les plaques de
fibrociment de la coberta i construcció de solera de l’edificació existent al polígon 3
parcel·la 33.

- Núm. 62/09.- Ramon Llobera Miró: Llicència urbanística per a revocar les parets del
garatge i arranjament de la canal de recollida d’aigües de la coberta, de l’immoble ubicat
a l’Av. Pau Casals, núm. 16.
- Núm. 63/09.- Carme Esquerda Serrano, en nom de Farmàcia Esquerda CB: Llicència
urbanística per a l’arranjament de la façana i pintar un rètol, al local ubicat a la Pl. Major,
núm. 6.
-Núm. 64/09.- M. Carme Llobera Mateu: Llicència urbanística per a l’arranjament del
bany i l’enderroc d’envans per a creació d’interiors practicables de l’habitatge ubicat al C.
La Bassa, núm. 22.
-Núm. 65/09.- Pedro Garcia Cejudo: Llicència urbanística per a la realització d’obres de
manteniment i salubritat de l’edifici existent i ampliació del mateix amb construcció de
porxo, a la parcel·la ubicada al polígon 8 parcel·la 32.
-Núm. 66/09.- Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per a la
instal·lació d’un nou circuit de baixa Tensió per a la millora de la xarxa al c/ Ramon i
Cajal.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats 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 que inicia el Sr. Revuelta informant respecte a la sol·licitud del Sr. Miquel
Farnell, que s’ha acordat la presentació d’un document signat pel promotor comprometent-se en
fer-se responsable de tot el que pogués succeir en referència als 15 cm. que sobresurt i dels quals
ja van informar en la sessió anterior de la Junta, i que, els dos veïns, han donat la seva
conformitat.
En referència a la sol·licitud de la Farmàcia, la Sra. Alcaldessa manifesta que li seran notificades
les normes pertinents pel rètol que volen instal·lar.
En referència a la sol·licitud presentada pel Sr. Pedro Garcia, la llicència demanada és correcta
menys en la part de construcció d’un porxo que es denega d’acord amb el contingut de l’informe
tècnic.
En referència a la llicència sol·licitada per Endesa, la Sra. Alcaldessa fa una explicació del que
abasta aquella petició i diu que correspon a un reforç de la línia que va des del C. Ramon i Cajal
fins al C. Canal i que afecta, en part, als carrers Colon, Orient, Mollerussa i Canal, del qual tots
en queden assabentats.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada, la qual, queda aprovada, per
unanimitat, i amb les puntualitzacions que abans s’han relacionat.
3.- RÈGIM DE COMUNICACIÓ: ANNEX III.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a
la següent proposta que diu:
“Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Josefina Ramírez Romero sol·licitant llicència per
l’activitat de Centre de classificació de productes hortofrutícoles, a ubicar a la partida Tossal
Roig, polígon 9 parcel·la 59 del terme municipal del Palau d’Anglesola, inclosa en l’annex
III, i
Tenint en compte els informes tècnics emesos al respecte i el contingut de la legislació
aplicable,
És per tot el qual que proposo a la Junta de Govern l’adopció el següent acord:

Primer.- Donar la conformitat a l’expedient d’activitat de Josefina Ramírez Romero per
l’activitat de “Centre de classificació de productes hortofrutícoles”, inclosa a l’annex III, a
ubicar a la partida Tossal Roig, polígon 9 parcel·la 59, així com a autoritzar l’inici de la
mateixa.
Segon.- Notificar a la interessada que la conformitat i l’inici queden condicionats a
l’acompliment de les mesures que disposa el tècnic en el seu informe, si és el cas, i que li
seran notificades juntament amb aquest acord.
Tercer.- Notificar juntament amb aquest acord les obligacions generals de la persona titular
de l’activitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes per obertura d’establiment, conforme l’Ordenança
Fiscal corresponent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada, quedant aprovada per
unanimitat.
4.-APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura
a la proposta que diu el següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de
les factures i obligacions de pagament que importa 28.056’39 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 4-6-2009, 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 16-6-09, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 28.056’39 €, 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 no hi ha intervencions pel qual la proposta se sotmet a votació i queda aprovada
per unanimitat.
5.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA.Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta i que, copiada, diu el següent:
“Atesa la resolució publicada al DOGC núm. 5341, de data 18-3-09, del Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per la qual s’obre la convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la participació dels ens locals en les
iniciatives promogudes per l’esmentat Consorci i se n’aproven les bases reguladores, i
Atès el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la realització de les actuacions que seguidament es relacionen:
• Accés al servei de notificacions electròniques e-NOTUM
• Accés al servei de Via Oberta

Segon.- Sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya una subvenció de
3.000,00 euros per a cada una de les actuacions esmentades per tal de fer front a la despesa
que suposarà la implantació d’aquells accessos.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per dur a terme
aquest acord.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i la Sra. Alcaldessa fa una explicació del contingut de la proposta i la repercussió
de la seva implantació en l’administració local, de tot el qual, els assistents, en queden
assabentats.
Sense més intervencions se sotmet a votació quedant aprovada per unanimitat.
6.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 “TANATORI MUNICIPAL”.- En aquest punt es dóna lectura a
la proposta que copiada diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per Eloy Crespo i Fill S.L. en relació a
l’execució de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Construcció tanatori municipal”, emesa
pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch, Sr. Jordi Capell i David Palou, d’un import de
36.466,16 E.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat intervé el Sr. Revuelta demanant informació envers un informe que s’havia
presentat, segons li havia manifestat el tècnic Sr. Carles Guerrero, en referència a un moviment
de terres, el qual informe no ha sabut veure a l’expedient.
La Sra. Alcaldessa li respon que, en aquest punt, només s’aprova la certificació presentada, i que
allò és apart i no hi té res a veure.
Com que no hi ha més intervencions se sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ MÀQUINA ESCOMBRADORA.- Acte seguit es procedeix a la
lectura de la proposta que, copiada literalment, diu:
“L’objecte de la present licitació és la contractació del subministrament d’una màquina
escombradora per als serveis municipals.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 9 i 266 i següents de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LSCP). A aquests efectes han
estat redactats els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.
L’equip de govern ha considerat realitzar aquesta contractació mitjançant la modalitat
d’arrendament financer.
Estimant la conveniència de que, com a requisit essencial de l’arrendament, es procedeixi a
la prèvia selecció de l’objecte en base a les especificacions que s’estimin com a més
adequades la qual cosa implica que en el procés de contractació s’hi estableixin dues fases, a
saber:

Una primera fase en la que es procedirà a la determinació de l’objecte del contracte i una
segona fase, en la que es durà a terme la selecció de l’entitat financera amb la qual es
contractarà el subministrament.
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar l’inici de l’expedient de contractació per procediment obert del
subministrament d’una màquina escombradora per als serveis municipals, en la modalitat
d’arrendament financer.
Segon.- En el procés de contractació s’hi determinen les fases següents:
Fase 1a.: Selecció o determinació de l’objecte. En la 1a. fase es procedirà a la selecció,
mitjançant procediment obert, de la màquina escombradora el qual, posteriorment i en una
segona fase, constituirà objecte essencial de la contractació de llur subministrament per la
modalitat d’arrendament financer. Igualment en aquesta 1a. fase, es concretarà el preu que
ha de servir de base per a determinar el pressupost de l’arrendament financer.
Fase 2a: Arrendament financer. En aquesta segona fase es procedirà a la selecció de l’entitat
amb la qual es contractarà el subministrament de la màquina escombradora prèviament
seleccionada, per la modalitat d’arrendament financer.
En aquesta fase s’acordarà l’autorització de la despesa i la plurianualitat corresponent.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i prescripcions tècniques
així com altra documentació de l’expedient que hauran de regir la contractació del
subministrament pel procediment indicat.
Quart.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents:
• Tipus de licitació : 64.000,00 € (IVA exclòs).
• El termini per a la presentació d’ofertes: 20 dies
Cinquè.- Condicionar aquesta contractació a l’habilitació del corresponent crèdit
pressupostari.
Sisè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a signar qualsevol document necessari per a
l’efectivitat d’aquest acord.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i demana a la secretària que expliqui l’expedient i els
processos a seguir per a informació dels assistents. La secretària explica el procediment per a la
contractació d’un arrendament financer, en les seves dues opcions, d’una sola fase i de dues
fases, de tot el qual els assistents en queden assabentats. Informa que l’expedient s’ha tramitat
d’acord amb l’opció de dues fases i que, per tant, hi haurà la primera que és la que ara s’aprova,
per tal de seleccionar la màquina que l’ajuntament necessita. Després hi haurà una segona fase,
en la que l’ajuntament contractarà el banc amb que vol fer l’arrendament financer i, llavors,
aquell banc, haurà d’adquirir la màquina ja seleccionada per l’ajuntament.
Sense més intervencions se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Bonificació ICO.- Inicia aquest punt el regidor Sr.
Francesc Revuelta en referència a la petició de la Sra. Mercè Mateu de la que varen parlar en la
sessió de la Junta anterior, i diu que es podria mirar de concedir una subvenció pel valor del
permís d’obres i amb destinació a persones amb minusvalia.
La secretaria demana d’intervenir, i explica que consultat el nou Text refós de la Llei d’Hisendes
locals, es permet regular bonificacions en l’ordenança de l’ICO, per la qual cosa, l’ajuntament
hauria d’aprovar la modificació de l’ordenança afegint-hi les bonificacions que, dins les que
estableix aquella regulació, es vulguin aplicar.

La Sra. Alcaldessa manifesta que semblava que així li havien dit a la Sra. Mercè Mateu, i que, en
tot cas, si hi estan d’acord, ara es deixa pendent i serà tractat en una altra ocasió.
b) Nens saharauís.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa de dues peticions rebudes, una de
la Sra. Lídia Narro i l’altra de la Sra. Laura Tàpies, en les que sol·liciten una ajuda per a fer front
a les despeses que els comporta l’estada dels nens saharauís que tenen a casa seva. Segueix dient
la Sra. Alcaldessa, que recorda que ja hi ha precedents en relació a aquestes ajudes i demana al
Sr. Revuelta o a la secretària si ho saben.
El Sr. Revuelta respon que sí, que hi havia hagut una persona que durant un parell d’anys havia
tingut un nen i se l’havia ajudat, però no recorda concretament en quina quantitat, tot i que, li
sembla, que era per a les despeses del viatge de retorn.
La Sra. Alcaldessa manifesta que aproven la concessió de l’ajuda, i que, en tant, es miri com es
va fer.
9.- PRECS I PREGUNTES.- a) Pl. Generalitat.- Acte seguit el regidor Sr. Francesc Revuelta
pregunta si hi ha partida pressupostària per a les obres del clavegueram de la Plaça de la
Generalitat, perquè si n’hi ha, cal procedir a fer l’expedient de contribucions especials i aprovar
quin mòdul es vol aplicar. Que si no hi ha partida pressupostària se n’hauria de destinar una.
La Sra. Alcaldessa ho comprova i diu que sí que hi ha partida, i que ara ja s’està a precs i
preguntes i si és aquí on ho vol aprovar.
La secretària informa que aquests acords de que parlen correspon ser adoptats pel Ple de
l’Ajuntament i no per la Junta de govern. També informa que per a preparar l’expedient de
contribucions especials, és necessari que disposi de la informació pertinent com els amidaments i
els mòduls concrets que es pretenen aplicar.
El Sr. Revuelta comenta si es voldrà repartir entre el 20 % i el 80%, l’un per façana i l’altre per
m2. com es feia abans, o bé per algun altre tipus. I demana que es tingui en compte per tal
d’aprovar-ho al més aviat possible.
b) Informació bibliotecària.- La Sra. Alcaldessa pregunta a la secretària perquè el dia anterior,
la Sra. Irene Armengol, va plegar de la biblioteca abans de l’hora.
La secretària respon que va plegar abans de l’hora i que va començar també abans de l’hora. Que
feia dies que tenia un cartell penjat a la porta de la biblioteca anunciant l’horari del dijous dia 18.
La Sra. Alcaldessa diu que les persones no han de pitjar ningú, però que cal comentar-ho.
La secretària pregunta que, si el que vol dir, és que vol que li ho diguin a ella personalment.
Respon la Sra. Alcaldessa que sí. I comenta que quan la Sra. Montse Lorite va canviar els dies de
vacances li ho va dir.
La secretària respon que la Sra. Lorite, el que va fer és una instància per escrit demanant
autorització per a poder fer el canvi. Segueix dient que no hi ha cap tipus de problema, que així
ho comunicarà al personal municipal, i que en endavant, qualsevol persona que s’hagi d’absentar
o fer una canvi en la seva feina, ho haurà de comunicar a la Sra. Alcaldessa. Afegeix que no s’ha

fet així, perquè fins ara el control era des de l’administració, però repeteix que, en endavant,
s’aplicarà la voluntat de la Sra. Alcaldessa.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-tres
hores i vint minuts.

