ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinari
Data: 1 d’abril de 2014
Horari: de 20:00 hores a 20:10 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Francesc Canals Torrebadella, regidor
Montserrat Riu Canudas, regidora
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:

Ordre del dia:
1.- Aprovació d’actes
2.- Rectificació inventari de béns
3.- Liquidació fons de millores
4.- Liquidació exercici 2013
5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits i modificació de crèdit 1/2014
6.- Poders per pleits
7.- Aprovació del consell municipal d’infants i joves de la Coma i la Pedra
8.- Adequació règim de dedicació i retribucions càrrecs electes
9.- Sol·licitud subvenció politiques de dones
10.- Donar compte documentació tramitada a Hisenda
11.- Moció de reconeixement i agraïment a Adolfo Suárez
12.- Decrets d’alcaldia i correspondència oficial
13.- Precs i preguntes

1.- Aprovació d’actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 14 de gener i 11
de març, el Ple les aprova per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr.
Gomà

2.- Rectificació inventari de béns
Un cop examinat l’expedient tramitat per a la rectificació de l’inventari, autoritzat per la
secretària de la corporació en el que s’hi reflecteixen les altes, baixes i modificacions que
s’han esdevingut durant l’exercici de 2013, i trobat conforme;
Vistos els articles 100 a 118 del Reglament del patrimoni dels ens locals;
El Ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament referit al 31 de
desembre de 2013, afegint les fitxes núm. 86 d’una caldera de biomassa, la núm. 87 d’un
ordinador i la núm. 88 de cadires
2. Aquest inventari queda, doncs, constituït per 88 fitxes i 9 fitxes annexes.
3. Trametre còpia de les fitxes noves de l’inventari autoritzades per la secretària i amb el
vistiplau del president de la corporació, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya.
3.- Liquidació fons de millores
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es
liquida el fons de millores, en els següents termes:
“Conforme el Decret 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels
fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública
propietat de les entitats locals,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar els fons de millores corresponents a les forests i les quantitats que es
descriuen a continuació:
Forest

Núm. CUP

Coll de Port
Comunals
Obaga Gran
Les Comarques

109
-----

Existències
-33.861,44
-12.807,57
5.030,82

Estat de comptes a 31-12-2012
Despeses
19.822,19
6.062,59

Ingressos
1.566,03
3.000,00
63,45

Total
-52.117,60
-15.870,16
5.094,25
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Segon.- Trametre aquesta resolució juntament amb la relació certificada al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca”

4.- Liquidació exercici 2013
Es dóna compte a tots els membres del Ple, de la Resolució de l’Alcaldia per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de 2013, en els següents termes:
“1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre
de 2013, el resultat que es defineix a la documentació adjunta a l’expedient, segons el
format següent:
Respecte al pressupost de despeses
Total de creditors pendents de pagament: 269.258,20€
Respecte al pressupost d’ingressos
Total de Deutors pendents de pagament: 366.191,34€
1.3.-

Resultat pressupostari exercici

Resultat pressupostari ajustat -36.026,05€
1.4.-

Romanents de crèdit:
No hi ha romanents de crèdit.

1.5.-

Romanent de tresoreria:

Romanent de tresoreria per a despeses generals 79.017,51 €
2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del
RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària,
així com la regla 83.3 de l’Ordre EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de
l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil
o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós. Per
determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en
voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
3. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 33.659,00
euros.

4. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa,
atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l’exercici
2012 era de 438.157,14 euros i la despesa total computable de la liquidació de
l’exercici 2013 ha estat de 420.319,00 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats
de 52,50%, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic
7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit un cop aplicats els ajustos
sec, per import de 33.669,00 € aquest es destinarà, a allò que determina l’art. 32 de la
LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre.
8. La secretaria l’interventora ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer a un any.
D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.

S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes de la
documentació que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al
que estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
L’Alcalde remarca el compliment d’estabilitat, deute públic i regla de la despesa i el
romanent de tresoreria positiu
5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits i modificació de crèdit 1/2014
•

Reconeixement extrajudicial de crèdits

ANTECEDENTS
Iniciat l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de
crèdits.
La secretaria-interventora ha emès els informes preceptius, en sentit favorable.
FONAMENTS DE DRET

Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, el ple acorda per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr.
Gomà
1. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de
13.934,93€., d’acord amb el detall individualitzat dels crèdits reconeguts que consta a
l’expedient tramitat a l’efecte, que resumits corresponent a:
•
•

Enllumenat públic (Elèctrica de Guixers): 6.916,93€
Contenciós camí de Planers (Bufet Fernandez advocats): 7.018,00€

2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
•

modificació de crèdit 1/2014

ANTECEDENTS
1. Iniciat l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. S’ ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretaria.interventora ha emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, d’acord amb
la Llei 9/2013, de 20 de desembre per tal de finançar l’import del compte 413 resultant
de la liquidació de l’exercici anterior.

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tant, el Ple acorda per 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2014 , per import de
13.934,93 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses del
pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar:

Partida

Nom

Proposta d’increment

9/22100

Enllumenat públic

6.916,93

9/22604

Jurídics i contenciosos

7018,00

Finançament:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 13.934,93

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
6.- Poders per pleits
Vistos els fets succeïts i relacionats amb la distribució de fulletons i pintades
realitzades amb acusacions de corrupció respecte dels membres de l’equip de govern
de l’Ajuntament, acompanyada de la realització de marques i causació de danys
durant el mes d’agost de 2013

Atès que en el seu moment l’Ajuntament es va apartar de les accions penals en
l’expedient de judici de faltes número 307/2013, del Jutjat d’Instrucció de Solsona,
donat que els fets objecte de la denuncia tenen un abast i incidència molt més àmplia,
tant subjectiva com objectivament del què fora la simple falta d’injúries, i d’haver-se
ocasionat també danys materials i ofenses, amb lesió i afectació dels drets a la imatge
i honorabilitat de diferents persones que resulten afectades.
Atès que per tal d’exercitar aquests accions cal prendre el corresponent acord
municipal
El Ple acorda amb 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
Primer.- Emprendre les accions legals pertinents de reparació del dany material i del
dret a l’honor i a la imatge davant la Jurisdicció Ordinària per al via civil, conjuntament
o independent amb d’altres perjudicats, en relació amb els fets succeïts durant el mes
d’agost de 2013 i que s’han deixat exposats, contra les persones responsables dels
mateixos.
Segon.- Facultar a l’Alcalde-President per l’exercici de les esmentades accions i per tal
de què atorgui els corresponents poders per a plets que permeten l’exercici de les
esmentades accions.
7.- Aprovació del consell municipal d’infants i joves de la Coma i la Pedra
Vist l’avantprojecte de creació del Consell Municipal d’infants i joves de la Coma i la
Pedra presentat a l’Ajuntament

El Ple acorda amb 5 vots a favors i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r. Aprovar el Consell municipal d’infants i joves de la Coma i la Pedra
2n. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès i a la Coordinació
Territorial de Joventut a Lleida
8.- Adequació règim de dedicació i retribucions càrrecs electes
Iniciats els tràmits per modificar, si és el cas, el règim de dedicació i retribucions dels
càrrecs electes de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra, per tal d'adaptar-los a la
normativa en vigor, atès que la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local ha patit importants modificacions en aquest sentit.
Vistos els informes emesos a l’efecte,
El ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
1r. Modificar, en els termes del que estableixen els articles 75 bis i 75 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el règim de dedicació
exclusiva dels següents càrrecs electes:

- Sr. Francesc Canals Torrebadella
i reconèixer al seu favor el règim de dedicació parcial del 25%.
2n. Reconèixer el següent règim retributiu dels càrrecs electes de l'Ajuntament als
quals se'ls reconegui al seu favor el règim de dedicació parcial, en els termes del que
estableix la Disposició addicional 90a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, introduïda pel Reial decret llei
1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport, i altres
mesures econòmiques, atenent a la següent escala:
Dedicació

Referència

Dedicació parcial al 75% 30.000 €
Dedicació parcial al 50% 22.000 €
Dedicació parcial al 25% 15.000 €
- Sr. Francesc Canals: 1.017,52 euros bruts al mes, (sense pagues extraordinàries)
3r. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el tauler
d’anuncis de la Corporació, i notificar-lo als interessats
9.- Sol·licitud subvenció politiques de dones
Vista la resolució BSF/236/2014 de 10 de març per la qual s’obre la convocatòria de
subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la
implementació o desenvolupament de polítiques de dones
Vist que l’Ajuntament té previst dur a terme diverses actuacions de desenvolupament
de politiques de dones
El Ple acorda per unanimitat
1r. Sol·licitar una subvenció per dur a terme el projecte de foment de la participació de
les dones de la Coma i la Pedra
2n. . Facultar l’Alcalde tan àmpliament com calgui per tal que es faci executiu aquest
acord.
10.- Donar compte documentació tramitada a Hisenda
Es dóna compte de la documentació tramesa a Hisenda
11.- Moció de reconeixement i agraïment a Adolfo Suárez

Es transcriu la moció:

«Carme Frago Garriga i Àlex Gomà Salvador regidors de l’Ajuntament de la Coma i la
Pedra, a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret
2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim
Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten conjuntament a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
PER MANIFESTAR EL RECONEIXEMENT I AGRAÏMENT A ADOLFO SUÁREX
(DEP)
Al que fou primer president electe de la democràcia i que va aconseguir portar-nos pel
difícil camí que suposa la transició d’un règim dictatorial a viure en la llibertat
democràtica que gaudim avui.
Home de tarannà obert i dialogant, segons li reconeixen aquells qui van compartir amb
ell l’històric moment, així com la seva visió política.
A ell devem haver materialitzar el restabliment provisional de la Generalitat el 1977 i el
retorn del president Tarradelles. En paraules de Núria de Gispert “ Suárez serà
recordat com a figura capital de la transició que va “personificar i liderar” una Espanya
que volia deixar enrere el franquisme i establir els fonaments institucionals per a un
sistema democràtic i de convivència”
A ell devem poder estar avui aquí, com a representants escollits democràticament pel
nostre poble,
La moció proposa els següents acords:
Primer: El ple de l’Ajuntament manifesta el seu reconeixement i agraïment a qui fou
president del govern espanyol Adolfo Suárez per la seva trajectòria política»
La moció s’aprova amb 2 vots a favor i 5 abstencions de l’equip de govern
12.- Decrets d’alcaldia i correspondència oficial
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia resumits.
Es dóna lectura a la correspondència oficial presentades pel Partit Popular, que es
transcriu literalment.
•

Registre d’entrada nº 268 « Exposo haver rebut resposta del Departament de
Governació i Relacions institucionals referent a la meva queixa presentada per
presumptes irregularitats relatives a la jornada i sou, en aquest ajuntament, de
la senyora Montserrrat Torra i Baraldés.
Dit Departament a comunicat ha aquest Ajuntament que dita funcionària té
limitada la seva jornada laboral, i la retribució a percebre, a un màxim del 30%
del sou principal que percep del lloc principal, en aquest cas l’Ajuntament de
Solsona.

Sol·licito: Ser informada en la propera sessió plenària, i per escrit, de quina
manera regularitzarà l’Ajuntament de la Coma i la Pedra la situació laboral de la
funcionaria senyora Montserrat Torra i Baraldés.»
L’Alcalde es remet a la resposta donada el 9 de juliol de 2013 en sessió plenària i
demana a la secretària que la transcrigui:
“La normativa vigent (art. 137 i 140 de la Constitució) permet acords entre
administracions locals en virtut del principi d’autonomia per gestionar els seus
interessos respectius. L’ ajuntament de la Coma i la Pedra i l’Ajuntament de Solsona
va dur a terme un acord, en virtut dels principis d’economia, eficàcia i eficiència, pel
qual una funcionaria divideix el seu horari laboral, entre ambdós municipis. Aquests
acords van ser comunicats a la Direcció General d’Administració Local i als
organismes afectats per aquest acord.
Inicialment es va demanar l’acumulació de placa de la intervenció de l’Ajuntament de
Solsona i de la secretària-interventora de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, tan
l’acumulació com el conveni han respectat la legislació vigent a que fa referència la
representant del Partit Popular, tal i com ho explica el Director dels Serveis Territorials
de Governació i Relacions Institucionals, al qual se li va sol·licitar informació, segons
es manifesta a la moció.
D’una banda cal fer esment que la secretària de l’Ajuntament duu a terme un ampli
horari laboral que compagina amb l’horari de l’Ajuntament de Solsona, hem de tenir en
compte que el percentatge horari a que fa esment el decret 195/2008 correspon a
casos en què la col·laboració es limita a una acumulació de plaça, per tant no és
aplicable al cas, atès que s’ha de tenir en compte l’esmentat conveni entre ambdós
Ajuntaments.
Els pactes als quals arriba la funcionària i cada un dels alcaldes es defensen
sobradament des del moment en què la treballadora duu a terme a l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra la mateixa tasca que estava fent amb anterioritat, per tant amb la
mateixa eficàcia i eficiència, incrementant un benefici econòmic que es pot comprovar
amb el fet que es treballa un percentatge d’horaris molt elevat mentre que s’arriba a
cobrar aproximadament el 60% del sou anterior, tenint en compte que la tasca a
l’Ajuntament de la Coma i la Pedra no ha baixat en el seu volum en els darrers anys, al
contrari, s’ha vist un increment al llarg dels darrers mesos arran de la nombrosa
normativa econòmica sorgida de l’estat, entre altres.
També cal fer esment que en el pressupost municipal, el capítol I de personal s’ha
reduït enguany en un 15% tot i que s’ha contractat una altre administrativa.
Finalment vull posar de relleu que una vegada més, tal i com ja es va manifestar a
l’acta de la sessió plenària de data 3 de juliol de 2012 , que la Sra. Frago, com a
representant del Partit Popular a la Coma i la Pedra està fent una persecució al
personal de l’Ajuntament i en concret a la Secretària-Interventora la qual cosa es
demostra amb el intent que des de fa més d’un any l’ha portat a fer escrits de formats
diversos als diferents Departaments i Organismes administratius, faltant a la realitat

dels fets i actes i volen imposar un parer aliè a la més àmplia representació municipal
a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Això Sra. Frago en altres termes se’n diu “mobbing” o assetjament laboral, la qual cosa
no penso permetre en aquest Ajuntament. Tant la Secretària com la resta de personal
d’aquest ens duen a terme la seva tasca de forma eficaç i eficient i amb la màxima
objectivitat, tal i com es demostra dia rere dia. Pot ser Sra. Frago que a vostè no li
agradi, però és la realitat existent.
Vostè esta agredint el personal, exercint atacs continuats a traves de la pressió a
diversos ens, premsa i altres mitjans, de forma reiterada en el temps. Els plans que
vostè tenen amb l’assetjament que estan fen a la secretària, tenen la finalitat que
abandoni el seu lloc de treball, la qual cosa espero que no passi, o com a mínim es
faré tot el possible perquè no passi i no sols pel bé de l’Ajuntament sinó pel be de tot el
municipi”
13.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

