A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores del dia vint-i-nou 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 i, en primer lloc llegeix un escrit, que lliura després a
secretaria, i en el que hi diu textualment:
“En primer lloc que consti literalment en acta tot el que es digui en aquesta Junta de
govern”.
La secretària respon que tot el que se li doni per escrit ho transcriurà literalment. Que d’allò que
no sigui escrit, la llei no en disposa la seva transcripció literal, pel qual la petició que se li fa, no
està emparada en la legalitat i se seguirà fent tal i com disposa la llei.
La Sra. Alcaldessa demana que, el que s’acaba de dir, se li lliuri per escrit, per la qual cosa, la
secretària, immediatament lliura un informe, tant a la Sra. Alcaldessa com als cinc regidors
assistents, en el que hi consta la manera de redactar les actes fent referència a la legislació que ho
empara.
Acte seguit, la Sra. Alcaldessa inicia aquesta sessió 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 16-4-2009, i pregunta si l’han llegida. Com que hi ha regidors que no l’han
llegida, ho fan ara en aquest acte. Acabada la lectura pregunta si la troben conforme i és la
mateixa Sra. Alcaldessa que manifesta que llegirà un escrit, que després lliura a secretaria, per tal
que consti literalment, i diu el següent:
“Aquest equip de govern, durant sis mesos ha funcionat perfectament, fins que la senyora
secretària-interventora ha fet les seves transcripcions partidistes en la redacció de les actes,
igualment que va fer en l’anterior equip de govern d’ERC i AUP.
Comunico i deixo constància que s’obrirà un expedient disciplinari a la secretàriainterventora Sra. M. Carme Llobera Torres, per no respectar el que en el punt núm. 1 de la
Junta de Govern passada, se li va demanar.
Demostrada la seva indisciplina envers el que se li va demanar, ordeno que les gravacions
de la sessió de la Junta de Govern del passat dia 20 de març i totes les sessions posteriors
em siguin entregades, per tal que el notari en doni fe del seu contingut”.
Acabada la lectura, la Sra. Alcaldessa, anuncia que els temes de l’Ordre del dia de la sessió
d’avui, queden aplaçats fins a una propera sessió que, de segur, faran el dijous dia 7 de maig.
Intervé, tot seguit, el regidor, Sr. Francesc Revuelta, exposant que recorda que la secretària va
demanar la votació per l’aprovació de l’acta anterior, i se li va respondre que no calia perquè
l’havien aprovada. Que potser és per això que ho fa així, i es reafirma en el que va dir en aquella
sessió en relació a la professionalitat de la secretària. Afegeix que si l’assumpte plantejat per la
Sra. Alcaldessa, va endavant, personalment es replantejarà estar al govern, tot i que, com a grup,
encara no sap què farà. Que no troba correcte obrir un expedient disciplinari.

A continuació és el regidor, Sr. Francesc Carrillo, qui manifesta que, tal com ja havia succeït
amb l’equip de govern anterior, va detectar al seu dia, una redacció no adequada, pel qual va
intentar redreçar-ho en el sentit que va proposar que en la redacció, els acords, els fes
l’ajuntament i no els regidors puntualment, la qual cosa, s’ha anat deteriorant altra vegada. Que
considera que en les darreres actes, els regidors d’AUP en surten perjudicats i que, si es
transcrivissin literalment, els regidors de CIU també n’hi sortirien.
El Sr. Carrillo, segueix dient, que els regidors de CIU s’han hagut d’adonar que les actes no
evidencien el que va passar, que no han fet res per a impedir-ho i que, creia que no entrarien en
aquest joc.
Exposa que és partidari, de sempre, que les actes siguin literals, que això es pot fer i que hi ha
llocs on es fa. Repeteix que a l’acta hi manca la rectificació demanada en el sentit d’incloure la
literalitat del punt 1 i del punt 11 de l’acta anterior a efectes que, tothom, pugui fer les seves
interpretacions.
El regidor Sr. Ramon Farnell, exposa que no troba correcte obrir un expedient disciplinari i que,
abans, s’hauria de mirar d’arreglar-ho d’una altra manera, inclòs, si cal, acordar com s’han de
redactar les actes.
El Sr. Revuelta comenta que el grup AUP demana la transcripció literal de la discussió que es va
produir arran de la redacció efectuada per la secretària, per veure si és correcta, redacció en la
qual es manifestava que el canvi de data del Ple de març, havia estat com a conseqüència de la
petició efectuada pel Sr. Revuelta. Afegeix que l’acta la redacta la secretària i que ella n’és
responsable, i que la llei no obliga a que es faci literal. I diu que, abans d’obrir un expedient
disciplinari, els ho haurien pogut comentar i parlar-ne entre tots.
La Sra. Alcaldessa insisteix en que només demanen la transcripció literal dels punts núms. 1 i 11
d’aquella sessió. I pregunta com s’han de sentir les persones que van fer aquella petició, si no
s’ha atès. I afegeix que tot i que les aprovacions són conjuntes, les rectificacions són individuals i
les pot demanar qualsevol i s’han de respectar.
Intervé ara el regidor, Sr. Carrillo, considerant que durant sis mesos s’ha anat bé, que ells i el
poble en poden donar fe. Que va intentar reconduir la situació quan va detectar-ne una redacció
inadequada, i que considera que ara es torna a aquella situació.
En aquest punt la secretària demana la paraula i explica, en referència a tot el que fins ara s’ha
dit, que remet els assistents a la lectura i estudi de l’informe que els ha lliurat a l’inici d’aquesta
sessió i també a les disposicions jurídiques que allí s’hi esmenten, per tal que s’adonin que allò
que demanen no està emparat per la llei i, per tant, aquesta secretaria, s’ha d’abstenir de fer
quelcom que la llei no disposi.
La Sra. Alcaldessa pregunta perquè no ho va dir quan va demanar-ne la transcripció, i el perquè
no ha lliurat aquest informe abans de fer l’acta.
La secretària respon que l’informe l’ha donat ara perquè és quan l’ha fet. I respecte a la
informació de la literalitat, diu que no es pot al·legar ignorància perquè ho ha anat informant
verbalment en nombroses ocasions i més concretament en les darreres sessions.
La Sra. Alcaldessa dóna la sessió per acabada aixecant-la a les vint-i-una hores i quaranta
minuts.

