
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-
set de maig 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 assisteixen també els 
regidors Ramon Farnell i Barqué 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 6-5-2010, 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 de l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat. 
 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades diuen: 

 
a) “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. 21/2010.-  Miquel i Josep Maria Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per a la 
substitució de la coberta de l’habitatge ubicat al C. Molí, núm. 12. 
- Núm. 54/2010.-  Teresa Regué Huguet: Llicència urbanística per a la segregació que 
tot seguit es relaciona: 
Finca inicial: 
Ubicada al C. Urgell, núm. 22 , identificada amb la referència cadastral número 
3731101CG3103S0001GE. Superfície segons plànol aportat: 1303,82 m2. 
Dades registrals:  Finca 2.602, Llibre 36, Folio 101, del Registre de Lleida número. 
Superfície 1160,45m2 

 Finques resultants: 
- Finca A: de 528,24m2 de superfície, amb façana al carrer Urgell i carrer M. Jacint 
Verdaguer, amb els llindars següents: Nord-est, Carrer Urgell, en línia recta de 28,70m; 
Sud-oest, resta de finca segregada en línia recta de 16,42m; Sud-est, resta de finca 
segregada, en línia recta de 19,80m; Nord-oest, Carrer Jacint Verdaguer, en línia recta 
de 29,90m. 
- Finca B: de 775,58m2 de superfície, amb façana al carrer Urgell i carrer M. Jacint 
Verdaguer, amb els llindars següents: Nord-est, Carrer Urgell, en línia recta de 12,37m; 
Sud-oest, Josefa Regué Hernandez, en línia recta de 17,51m; Sud-est, Corvall SA, en 
línia recta de 42,36m; Nord-Oest, Carrer Jacint Verdaguer, en línia recta de 20,92m. 
- Núm. 55/2010.-  Josep M. Miró Argiles: Llicència urbanística per a l’arranjament del 
terrat amb canvi de paviment a l’habitatge ubicat a la Pl. Major, núm. 5. 



- Núm. 56/2010.-  Joan Garcia Cejudo: Llicència urbanística per a pavimentar 50 m2 en 
la segona planta de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 53. 
- Núm. 57/2010.-  Fermin Melgosa Escalé: Llicència urbanística per a l’arranjament del 
terrat de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 12. 
- Núm. 58/2010.-  Dolors Granollers Espinet: Llicència urbanística per a nou 
revestiment de façana de l’habitatge ubicat al C. Carme, núm. 6. 
- Núm. 59/2010.- Andreu Boixadera Bofarull: Llicència urbanística per a la construcció 
d’una tanca perimetral a la finca ubicada al C. Folch i  Torres,  núm. 77-83. 
- Núm. 61/2010.-  Josep Llobera Escribà: Llicència urbanística per a l’arranjament del 
paviment del terrat del bloc de pisos ubicat al C. Sant Josep, núm. 17. 
- Núm. 62/2010.- Jaume Mas Roma: Llicència urbanística per a canviar el paviment del 
terrat de l’habitatge ubicat al C. Francesc Boldú, núm. 3. 
- Núm.63/2010.-  Emili Pastó Garcia: Llicència urbanística per a l’obertura de rases pel 
camí La Baladruga i el camí  Tossal Roig, per al pas de canonades de reg a la seva finca 
ubicada al polígon 10 parcel.la 42. 
- Núm. 64/2010.- Antoni Camps Esteve: Llicència urbanística per a pintar les façanes 
de l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 2. 

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.” 
 

b) “Atès l’expedient núm. 123/09 instat per l’empresa JOGESIMÓ, SL en sol·licitud de 
llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una planta solar 
fotovoltaica de 42,24 kWp sobre una coberta d’edificació existent al polígon 10, parcel·la 
119, del terme municipal del Palau d’Anglesola, i 
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública 
del projecte i expedient instat, i 
Tenint en compte el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 46, 47, 57, 59 i 60 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada,  
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per l’empresa JOGESIMÓ SL 
per a la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica de 42,24 kWp sobre una coberta 
d’edificació existent al polígon 10, parcel·la 119, del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes per cadascun dels organismes 
afectats. 
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida, per a la seva aprovació definitiva si procedeix. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació les 
propostes presentades, que queden aprovades per unanimitat. 
 
3.-LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II-1.- La Sra. Alcaldessa procedeix, a continuació, a 
donar lectura a la proposta que diu el següent: 

“Atès l’expedient instat pel Sr. Casimiro Llorens i Llorens, en nom i representació de 
l’entitat FRIGORÍFICS CATALUNYA DE PALAU,SL, en sol·licitud de llicencia ambiental 
inclosa en l’Annex II.1, per a l’activitat de reforma en la instal·lació de la central 
hortofrutícola, per la instal·lació d’una nova sala de confecció i envasat de fruita, ubicada al 
polígon 1, parcel·la 78, TM del Palau d’Anglesola, i 



Resultant que, acomplerts els tràmits que els articles 40 a 46 del Decret 136/1999 
determinen, els òrgans ambientals competents, l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental 
Unificada (OGAU) i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals han emès uns informes 
favorables que queden units a l’expedient. 
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació tècnica 
aportada, informes i l’avaluació ambiental obrants en l’expedient, ateses les facultats  
delegades per resolució de l’alcaldia de 15-10-2009, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar la llicència ambiental, inclosa en l’Annex II.1, de l’expedient núm. 2/2009, 
promogut pel Sr. Casimiro Llorens i Llorens, en nom i representació de l’entitat 
FRIGORÍFICS CATALUNYA DE PALAU,SL, per a l’activitat de reforma en la instal·lació 
de la central hortofrutícola, per la instal·lació d’una nova sala de confecció i envasat de 
fruita, ubicada al polígon 1, parcel·la 78, TM del Palau d’Anglesola, conforme a les 
prescripcions indicades en l’informe favorable, emès en data 19-3-2010, per l’Oficina de 
Gestió Ambiental Unificada (OGAU), i en l’informe, emès en data 29-3-10, pel tècnic del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, els quals són vinculants atès el que al respecte determina 
l’article 44 del Decret 136/1999. 
Segon.-  Notificar als titulars de la llicència que cal que s’acompleixin les obligacions 
específiques, en quan al Control Mediambiental inicial que estableixen els articles 79 a 83, i 
el 93 i 94 del Decret 136/1999. 
Tercer.- Notificar-los també que cal acomplir les obligacions generals, conforme el que 
s’estableix a la Llei 3/1998 i Decret 136/1999 que la desplega. 
Quart.-  Notificar  el present acord als interessats en l’expedient, amb indicació dels 
corresponents recursos, i donar-ne trasllat a l’Oficina de Gestió d’Avaluació Ambiental 
Unificada (OGAU). 
Cinquè.-  Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència de l’activitat 
esmentada i notificar-la a l’interessat. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha cap intervenció pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet aquesta proposta a 
votació, quedant 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 57.461,21 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 
06-05-2010, 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 24-05-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 57.461,21 €, 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 no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 
aprovada per unanimitat. 



 
5.-MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM-2010, PRORRATEIG 1R. TRIMESTRE.- Acte seguit, 
es dóna compte de la següent proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Ateses les modificacions notificades durant el 1r. trimestre, i que afecten  al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2010, 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 2010, i que són les següents: 

• ALTES --------638,76 € 
• BAIXES ---- 1355,29 € 

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.” 
 

Es declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada en 
aquest punt, la qual, queda aprovada per unanimitat. 
  
6.- PADRÓ IBI – 2010.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la proposta que diu el 
següent: 

 
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2010, 
corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústega i de 
característiques especials, 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 i Llistes cobratòries de l'exercici 2010, corresponents a 
l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústega  i de característiques especials, 
que són les següents: 

• IBI Urbana: 
Padró total : 283.438,58 € 
Padró béns no subjectes: 16147,51 € 
Padró béns exempts: 653,13 € 
Bonificacions  142,09 € 
Llistes cobratòries:  266.495,85 € 
 

• IBI Rústega: 
Padró total: 42.996,36 € 
Padró béns no subjectes:  0,00 € 
Padró béns exempts:            79,75 € 
Llistes cobratòries:   42.916,61 € 
 

• IBI Característiques especials: 
Padró total 5.652,30 € 
Llistes cobratòries 5.652,30 € 
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries 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. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació l’anterior proposta 
que  queda aprovada per unanimitat. 
 
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ PISCINES, ESTIU-2010.-  A continuació, la Sra. 
Alcaldessa, procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que cal contractar, amb caràcter d’urgència, el servei del manteniment del complex 
de les piscines municipals per la temporada estiuenca de l’any 2010, i 
Atès que aquest servei de manteniment la temporada passada va ser realitzat de manera 
satisfactòria per part del Sr. Santiago Sanmarini i Jovells, 
És per tot el qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació pel sistema de procediment negociat sense 
publicitat i amb caràcter d’urgència, del servei de manteniment del complex de les piscines 
municipals per la temporada estiuenca de l’any 2010. 
Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’arrendament d’aquest Servei, el 
qual s’adjunta al seu expedient. 
Tercer.- Adjudicar el servei de manteniment del complex de les piscines municipals per la 
temporada estiuenca de l’any 2010, al Sr. Santiago Sanmarini  i Jovells. 
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar el corresponent contacte amb l’adjudicatari. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Com que no hi ha cap intervenció, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada 
per unanimitat. 
 
8.- DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES FEOSL.- 
Acte seguit es dóna compte de la següent proposta que, copiada, diu: 

 
“Atesos els expedients de contractació tramitats per aquest Ajuntament en relació a les 
obres titulades “Construcció magatzem municipal”, “Construcció bàscula municipal” i 
“Reurbanització i millora entorn Av. Sant Roc i C. Urgell”, obres incloses en el Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i 
Atès que el procediment de la tramitació a emprar en la contractació i adjudicació de les 
obres esmentades ha de ser amb caràcter d’urgència, tal i com disposa l’article 17.1 del 
Real Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre i l’acord adoptat per la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament en sessió de data 26-3-10, i 
Atès el que disposa el Real Decret- Llei 13/2009, de 26 d’octubre , pel qual es crea el Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local i un Fons Especial de l'Estat per a la 
Dinamització de l’ Economia i l'Ocupació i el que disposa el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars aprovats al respecte pel que fa referència als terminis 
d’adjudicació definitiva al licitador,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delegar a la Sra. Alcaldessa la facultat d’elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional de les obres titulades “Construcció magatzem municipal”, “Construcció bàscula 
municipal” i “Reurbanització i millora entorn Av. Sant Roc i C. Urgell” obres incloses en 
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, d’acord amb l’establert a la Llei 
30/2007. 



Segon.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat amb la intervenció de la Sra. Tàpies que pregunta el perquè s’ha de fer 
l’adjudicació definitiva per l’alcaldia i no per la Junta de govern, informant-la que és per motiu 
dels terminis establerts en la normativa d’aquest Pla FEOSL, que en aquesta sessió no es pot 
fer encara i, en la següent, ja ha d’estar adjudicat definitivament. Alhora se li comunica que en 
el Pla de l’any passat, també es va fer igual. 
 
Sense cap més intervenció, se sotmet a votació l’anterior proposta que és aprovada per 
unanimitat. 
 
 9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ PARC INFANTIL.- En aquest punt la Sra. 
Alcaldessa presenta la proposta que copiada a la lletra diu el següent: 
 

“Atès que les obres d’execució de la Pl. Generalitat han finalitzat i que cal instal·lar un 
espai de joc adequat als infants, 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 “Parc infantil 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 8.220,88 euros més 1.315,34 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.” 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, per això acte seguit, sotmet 
la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
 
10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ MANTENIMENT SISTEMA INCENDIS 
“LOCAL SOCIOCULTURAL”.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la 
següent proposta: 
 

Atès l’expedient instat per la necessitat de cobrir el servei de manteniment anual per part 
d’una empresa especialitzada, del sistema de detecció d’incendis del Local sociocultural, i 
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,  
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Contractar el servei titulat “Manteniment sistema detecció incendis Local 
sociocultural”, mitjançant un contracte menor. 
Segon.- Adjudicar aquell servei titulat “Manteniment sistema detecció incendis Local 
sociocultural” a l’empresa PLANA FÀBREGA SERINSEG SL,  pel preu de 159,10 € més 
25,46 euros corresponents al 16% d’ IVA. 
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 explicant-se en què consisteix aquest servei, del qual tots en queden 
assabentats. Sotmesa a votació la proposta presentada, queda aprovada per unanimitat. 
 
11.- RÈGIM INTERN.- No hi ha cap assumpte a tractar. 
                                                                                                                          
12.- PRECS I PREGUNTES.-  a) S’inicia aquest punt amb la intervenció de la regidora, Sra. 
Carme Tàpies, que dirigint-se a la Sra. Alcaldessa, dóna lectura al següent escrit: 
     “ 

 
                                                                                                                                                       ” 
La Sra. Alcaldessa respon dient que tal com ja li va dir, el té al calaix, i que quan el vulgui li 
pot demanar que li donarà. 

                                                                                                                     
b) A continuació és la Sra. Alcaldessa qui s’adreça a la regidora, Sra. Carme Tàpies, i diu: 
“Que en referència a la Junta anterior, en la que, aquella regidora, va dir que s’havien comès 
il·legalitats en el procediment, pregunta si les ha portat.” 
 
La Sra. Tàpies respon que sí, i al respecte, dóna lectura al següent escrit que, copiat, diu: 
 
    “  

 
 



 
                                                                                                                                                       ” 
La Sra. Alcaldessa dóna resposta a cadascun dels diferents punts de l’escrit presentat, tot el 
qual es resumeix en el següent sentit: 
Que la Mesa de contractació està integrada per persones que també integren la Junta de govern, 
a excepció dels tècnics, que son qui puntuen les ofertes de forma objectiva. Per tant, diu que,  
com que les persones de la Mesa són a la Junta, estima que no hi ha cap incongruència i que 
tots plegats, com a membres de govern, presenten la proposta conjunta, i la Junta acorda 
l’adjudicació provisional.   En referència a l’obertura dels sobres núm. 1 diu que considera que 
la secretària és prou competent per a comprovar que la documentació presentada és la correcta. 
Afegeix també la Sra. Alcaldessa, que, ella, no és una experta en aquests temes pel qual de 
segur que hi haurà coses que caldrà comprovar i així es farà.  
Diu també, i com a opinió personal, que no voldria formar part d’un equip de govern on tot es 
fa tan malament i tan il·legal, ja que malgrat que la responsabilitat és de l’alcaldessa, tots en 
sortirien perjudicats i esquitxats.    
 
A continuació intervé el Sr. Francesc Revuelta manifestant que recorda que es va explicar com 
es faria l’obertura dels sobres, que tothom va fer els comentaris que es van considerar oportuns 
i que, en cap moment, es va fer constar cap disconformitat ni amb la forma ni amb el contingut. 
Afegeix que, el grup AUP, deu tenir els seus motius perquè ara apostin per aquestes il·legalitats 
que relacionen. 
 
El Sr. Ramon Farnell intervé a continuació exposant que el procediment que s’ha emprat és 
l’habitual en tots els concursos i també diu que les puntuacions de les obres les valoren els 
tècnics. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores i quinze 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.  
 


