A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia onze de
març de l’any dos mil deu, 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, Montserrat
Meseguer i Muñoz, els següents regidors: Francesc Revuelta i Hernando, 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 assisteix també el regidor Ramon Farnell i Barqué. Ha excusat la seva
assistència el regidor Sr. 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 25-2-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o
rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació, i queda aprovada per unanimitat.
2.- CORRECCIÓ ERRADA ACTA 11-2-2010.- En aquest punt, la Junta de govern, acorda per
unanimitat, corregir l’errada material que conté la redacció de l’acta del dia 11 de febrer de 2010,
en el punt 1, primer paràgraf, en el següent sentit:
On hi diu:
“...de caràcter ordinari, de data 7-1-2010, es dóna...”
Hi ha de dir:
“...de caràcter ordinari, de data 21-1-2010, es dóna...”
3.- 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 tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun
dels expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern 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. 25/10.- Ramon Solsona Ortet: Llicència urbanística per a l’arranjament de la paret
en la part baixa de l’habitatge ubicat al C. Molí, núm. 22.
- Núm. 26/10.- M. Teresa Martí Benet: Llicència urbanística per a pavimentar i revocar la
paret, desmuntar l’escala en la zona del pati i nou paviment en la zona de cuina de
l’habitatge ubicat a la Pl. Generalitat, núm. 20
- Núm. 27/10.- Emili Garcia Torné: Llicència urbanística per a pintar la façana de
l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 33.
- Núm. 28/10.- Amadeu Serrano Piñol: Llicència urbanística per a reforma interior per
arranjament del bany, de l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 10.
- Núm. 29/10.- Jaume Colom Dalmau: Llicència urbanística per reparació de canals de
coberta i treure pedra (ràfec) de la coberta de l’habitatge ubicat a la Pl. Catalunya, núm. 28.
- Núm. 30/10.- Pere Alsina Tribó: Llicència urbanística per a pintar la façana, de l’habitatge
ubicat al C. Eres, núm. 22.
- Núm. 31/10.- Josep M. Simó Simó: Llicència urbanística per a reparar filtracions d’aigua
a la zona del terrat, refer part de ràfec de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep,
núm. 15.

- Núm. 32/10.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per l’obertura de
rasa per a nova escomesa, al C. Sant Jordi, núm. 5.
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 i no hi ha cap intervenció. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta que ha
presentat la qual queda aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, 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 16.861,74 € presenta en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 2502-2010, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 08-03-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 16.244,62 €, 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.”
S’obre el debat i el Sr. Revuelta demana explicació envers uns treballs que contenen determinades
factures, i són la Sra. Tàpies i el Sr. Carrillo qui donen les corresponents explicacions.
A continuació s’obre un ampli debat, del qual se n’extreu el següent resum, i és en relació a la
intervenció que fa la Sra. Alcaldessa referint-se a un escrit, de data 9-3-2010, que la Sra. Carme
Tàpies ha adreçat a la secretària, al·ludint a les darreres relacions de transferències efectuades per
pagament de factures, de les quals la Sra. Tàpies no ha volgut signar les del Banc Popular, i en el
qual escrit, la Sra. Tàpies diu que no hi està d’acord perquè es paguen les factures segons les
preferències o el beneplàcit de la senyora secretària. La Sra. Alcaldessa manifesta que no troba
correcte aquell escrit perquè un cop comprovada la relació que la mateixa secretària li ha lliurat,
tant de les factures que ara s’han liquidat com de les que queden per pagar, ha pogut comprovar
que només hi ha factures pendents de pagar del mes de gener i febrer, exposant que, per factures
d’aquest període, no es pot considerar que siguin pendents de pagar per endarreriment.
La Sra. Tàpies respon en primer lloc que a la memòria del pressupost i tal com els va informar la
secretària, l’ajuntament paga als seixanta dies. Que li agrada que les coses es facin en coherència i
que en les relacions de transferències hi ha factures que es paguen i que són posteriors a altres que
estan pendents de pagar, que algunes són del febrer i es paguen, i algunes són del gener i no es
paguen. Que considera que totes les aprovades en la mateixa Junta de govern s’haurien de pagar
juntes. Que si algú té necessitats puntuals de cobrament, se li pot lliurar un pagaré, com s’ha fet
alguna vegada.
La secretària intervé per a manifestar que mai ha informat que l’ajuntament paga les factures a
seixanta dies. Que en tot cas ha explicat el procediment que se segueix amb les factures des de la
seva entrada i fins al seu pagament, amb la qual cosa es pot fer una càlcul aproximat, però que mai

ha puntualitzat que la data de pagament de les factures sigui a seixanta dies. Que generalment
utilitza el sentit comú fent una estimació de les factures a pagar i de la disposició efectiva
municipal.
El Sr. Francesc Carrillo s’adreça a la secretària dient que li ho va preguntar en una Junta de govern
i que ella va respondre que normalment era entre quaranta-cinc i seixanta dies. Que de sentit comú
en la manera de fer els pagament no n’hi ha cap, que n’hi hauria si establís un criteri concret, i
posa el següent exemple: les factures de x quantitat x dies de pagament. Que el criteri de la
secretària és el del favoritisme. Segueix dient que tothom ha de cobrar quan ha fet la feina i que,
per tant, tots han d’entrar dins la roda, i que així s’empra a totes les empreses.
La secretària, respon al Sr. Carrillo que si vol malpensar que ho faci, però que ella no ha utilitzat
mai cap favoritisme per ningú sinó el seu raonable criteri.
Sense més intervencions la Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE, 4ART. TRIMESTRE 2009.- Es procedeix a continuació a
donar lectura a la proposta que diu el següent:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant el quart trimestre de l’any 2009, les quals han provocat la
Modificació del Padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE) de l’exercici 2009, 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, baixes i modificacions realitzades
durant el durant quart trimestre de l’exercici 2009, les quals importen una quantitat de:
Alta -------------------------------2594.77
Baixa --------------------------------- 0,00
Modificacions ---------------------- 0,00
TOTAL --------------------------2594.77
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta proposta que
queda aprovada per unanimitat.
6.- PADRÓ ESCOMBRARIES 1R. SEMESTRE DE 2010”.- Acte seguit es dóna compte de la
següent proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 1r.
semestre del 2010, 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 2010, que importa la quantitat de 56.345,00€

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 hagin, aquest acord esdevindrà
definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat explicant en primer lloc, que el padró que presenta conté
una rebaixa, en relació a l’any 2009, en els preus dels habitatges, que es calcula en un tant per
habitant i un tant per habitatge. Que aquesta rebaixa s’ha efectuat arran del cost total del servei que
ha notificat el Consell Comarcal per l’any 2010, i seguint les directrius d’aquell ens en el sentit de
premiar la bona gestió en el reciclatge que ha fet la població del Palau.
Tot seguit la Sra. Tàpies intervé preguntant si s’han previst les diferents despeses que es preveuen
per l’any 2010, i diu també que el seu grup considera que l’abaratiment en els preus del Padró per
l’any 2010 hauria d’efectuar-se de manera proporcional amb inclusió dels comerços, igual com es
va fer al 2009, per tal de beneficiar tothom per igual.
El Sr. Revuelta demana informació envers qui efectua la recollida dels cartrons dels comerços de
la localitat, responent la Sra. Carme Tàpies i el Sr. Francesc Carrillo, que l’esmentat servei el fa un
treballador municipal i que s’estan fent les gestions oportunes per tal que el servei de dipòsit del
contenidor del cartró que fa l’empresa Vilella, l’efectuï sense cap cost.
En aquest punt la Sra. Tàpies proposa adequar el padró a la rebaixa proporcional d’habitatges i
comerços i aprovar-lo en una sessió extraordinària, sense cobrar-la, que es pot celebrar tan bon
punt es tingui la correcció feta.
Després d’un ampli debat, la Sra. Alcaldessa el dóna per acabat i, atès el parer de tots els regidors
assistents, enretira aquest punt fins a una propera sessió.
7.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES IAE-2009.proposta que, copiada, diu el següent:

A continuació es presenta la

“Un cop confeccionada la relació de les Cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en
l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2009, 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, 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,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
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 2009, 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.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet, tot seguit, a votació aquesta proposta
que queda aprovada per unanimitat.
8.-CONTRACTACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC “LLAR D’INFANTS”.- En aquest punt la Sra.
Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, diu el següent:

“Atès l'expedient iniciat per a la contractació de la redacció de l’ “Estudi geotècnic edificació
llar d’infants municipal”, i
Atès que la quantia d’aquest contracte de serveis és inferior a 30.050,61 euros, fa que sigui
possible la seva execució mitjançant un contracte menor, i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, i
Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern per delegació de
l’alcaldia efectuada per resolució de data 15-10-09,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el servei titulat “Estudi geotècnic edificació llar d’infants municipal”,
mitjançant un contracte menor de serveis.
Segon.- Consultar, abans de realitzar l'adjudicació, tres empreses com a mínim, si és possible,
capacitades per a la contractació i adjudicació del servei anteriorment esmentat.
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat que inicia ella mateixa informant que ha arribat la
notificació de la subvenció concedida per a la construcció de la Llar d’Infants, que té caràcter
provisional fins que es justifiqui l’inici de les obres de contractació, i que és per això que, en
primer lloc, cal procedir a fer l’Estudi geotècnic del lloc d’ubicació. També manifesta que
l’arquitecte l’ha informada que l’acabament del projecte executiu trigarà un parell de mesos, i diu
que, per tant, els tràmits de contractació faran que no es pugui fer l’obra de manera immediata, i
considera que durant l’any 2009 s’haguessin pogut avançar més aquests tràmits.
La regidora Sra. Carme Tàpies comenta que la informació que ella ha rebut per part de l’arquitecte
és que els tràmits estan prou avançats, i a més diu que les ordres que va donar a l’arquitecte són les
de seguir treballant en el projecte.
El Sr. Francesc Carrillo dóna lectura tot seguit al següent escrit:
“

”
Sense més intervencions, se sotmet a votació la proposta de l’alcaldia presentada en aquest punt, la
qual queda aprovada per unanimitat.
9.-CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MOBILIARI DE LA PLAÇA DE LA
GENERALITAT”.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que segueix i que
diu el següent:
“Atès que les obres d’execució de la Pl. Generalitat han finalitzat i que cal delimitar l’espai
destinat a parc infantil, i

Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, per tres empreses , i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, i
Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern per delegació de
l’alcaldia efectuada per resolució de data 15-10-09,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el subministrament titulat “Mobiliari amb destinació a la Pl. Generalitat”,
mitjançant un contracte menor de subministrament.
Segon.- Adjudicar l’esmentat subministrament a l’empresa FUNDICIÓ DUCTIL BENITO pel
preu de 1.636 euros, més 216,76 euros en concepte d’IVA, per considerar que ha presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i com que no hi ha intervencions, se sotmet a votació la proposta que
queda aprovada per unanimitat.
10.- FINALITZACIÓ I TANCAMENT EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MÀQUINA
ESCOMBRADORA.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura, tot seguit, a la proposta que diu:
“Atès el concurs convocat per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’una màquina
escombradora per als serveis municipals, i
Atès que la Sra. Tàpies ha manifestat que degut a l’actual economia que els Ajuntaments estan
vivint, no es pot procedir a l’habilitació de crèdit dels pressupostos de l’any 2009, i
Atès que en data 8-10-2010 vaig prendre possessió d’aquesta alcaldia i des d’aleshores s’ha
procedit a una nova ordenació de les atribucions als membres del grup de govern municipal, i
Vistos els expedients que actualment es troben en tràmit, pendents de resolució, entre els quals
hi ha el relatiu al concurs per a l’adquisició d’una màquina escombradora per als serveis
municipals; i
Tenint en compte que els terminis de tramitació i adjudicació d’aquest expedient s’han excedit
amb escreix, sense que s’hagi aconseguit un consens entre els membres de la mesa per tal
d’efectuar una proposta d’adjudicació; i
Atès que els membres del meu grup polític consideren que en aquesta època de crisi no és
convenient efectuar una despesa econòmica per a l’adquisició d’aquell subministrament, sobre
tot tenint en compte que aquest servei ja s’ofereix des del Consell Comarcal del Pla d’Urgell;
és per tot el qual que PROPOSO a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Deixar sense efecte l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte de
subministrament d’una màquina escombradora per als serveis municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les empreses interessades en l’expedient, informant-les
que en el cas que la seva participació en aquell concurs els hagi ocasionat alguna despesa
poden fer la pertinent reclamació a l’Ajuntament.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i intervé en primer lloc la Sra. Alcaldessa manifestant que, tal com se li havia
proposat, presenta la proposta de tancament de l’expedient del subministrament de la màquina
escombradora pels serveis municipal, i afegeix que, més endavant, ja es decidirà què faran en
relació amb el servei de neteja.
La Sra. Tàpies intervé donant lectura a l’escrit que, copiat, diu el següent:
“

”
La Sra. Alcaldessa respon que la proposta presentada ha estat aconsellada i supervisada per
l’advocat de l’ajuntament.
La Sra. Tàpies comenta que no està conforme amb la proposta, pel que ha exposat en l’escrit llegit
i demana, novament, enretirar-la fins a una propera Junta.
La Sra. Alcaldessa respon que aquest expedient ja s’ha allargat massa i anuncia que sotmet la
proposta a votació.
Abans de procedir a la votació, la Sra. Carme Tàpies, dóna lectura al següent escrit:
“

”
La Sra. Alcaldessa respon que sí que hi ha hagut canvi d’atribucions, si més no, entre la Sra.
Tàpies i ella mateixa. Manifesta també, que des del Consell Comarcal se’ls va informar que el
servei de neteja viària que s’ofereix, suposaria un estalvi del 30 o 40 % al municipi, fent dues
neteges al mes, tant dins el casc urbà com als polígons urbanitzats; que en aquestes zones dels
polígons actualment no hi ha el servei de neteja viària. Que va oferir la possibilitat d’una
explicació d’aquest servei per part del tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal, que el grup
AUP no va acceptar al·legant que no els convencerien. Segueix dient que l’adquisició de la
màquina també suposarà al municipi una despesa addicional pel seu manteniment, assegurances,
avaries, consum,..., i que, per tant, considera adient i oportuna la proposta presentada que, tot
seguit, sotmet a votació.
La proposta queda aprovada amb el vot de qualitat de la Sra. Alcaldessa, amb dos vots a favor dels
regidors del grup CIU i dos vots en contra dels regidors del grup AUP.
11.- RÈGIM INTERN.- a) La Sra. Alcaldessa presenta en aquest apartat, la proposta que,
copiada, 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 2009
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
•

Concedir l’ajut que aquesta entitat ha sol·licitat per l’import de 550 €

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Al no haver-hi intervencions al debat, se sotmet, tot seguit, a votació la proposta presentada, la
qual queda aprovada per unanimitat.

12.- PRECS I PREGUNTES.- a) En aquest punt el regidor Sr. Francesc Revuelta informa els
assistents, que en relació a la Variant, ja s’ha rebut un primer informe de Medi Ambient i
Habitatge, com a primer pas dels tràmits a realitzar per aquesta actuació.
b) A continuació el Sr. Francesc Revuelta manifesta que ha observat que es presenten moltes
factures de l’enjardinament del SAU-1 i que l’empresa que les presenta no té cap tipus de contracte
amb l’ajuntament. Que el servei de jardineria del municipi està adjudicat a una altra empresa, la
qual cosa ha exposat diverses vegades i que, per tant, voldria aclarir-ho.
El Sr. Carrillo manifesta que va demanar pressupost pel manteniment de tot el poble a les dues
empreses i que no els ha rebut. Que aquest pressupost ha de ser íntegre ja que l’empresa que té
contractada l’ajuntament, utilitza maquinària municipal i la despesa d’adobs, herbicides, gas-oil,
etc, també és a càrrec de l’ajuntament.
La Sra. Alcaldessa respon que l’empresa Bonboix va informar-la que el servei adjudicat contenia
aquest tracte.
La Sra. Tàpies exposa que l’empresa Bonboix només té adjudicat el servei d’unes zones concretes
de la població. Que fins a fi de contracte, l’any 2011, se seguirà amb aquesta empresa i, llavors, es
decidirà d’acord amb els nous pressupostos presentats.
La secretària manifesta que en aquell contracte hi apareixen totes les zones verdes que tenia la
població en el moment de signar el contracte.
El Sr. Ramon Farnell considera que la relació de les zones que consten al contracte poden ser un
desglossament en el sentit que, si s’amplien, s’amplia el preu concertat.
c) Continua el Sr. Revuelta demanant ara que, en la propera Junta, ja que en aquesta no hi ha el
regidor Sr. Pastó, responsable de la senyalització, s’informi dels comptes, contractes i altres
referents a la senyalització efectuada.
El Sr. Carrillo manifesta que tota la informació que demana és a l’ajuntament i la pot consultar, i
que, en tot cas, aquesta informació el Sr. Pastó no la té a casa, a diferència del Sr. Revuelta que sí
que s’ha emportat algun projecte.
El Sr. Revuelta afirma que és cert que s’ha emportat algun projecte quan ha estat necessari per
temes relacionats amb obres.
A continuació s’inicia un torn d’acusacions i retrets per part dels dos grups en el sentit d’immiscirse en les seves corresponents àrees, incidint els regidors d’AUP en què en l’única obra que han
intervingut és en la de la Pl. de la Generalitat i demanen una relació concreta de la resta
d’actuacions on s’han interposat. El Sr. Revuelta manifesta que dóna el tema per tancat i que no en
vol parlar més.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i
vint-i-cinc minuts.
NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a
reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació.

