ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 10 d’abril de 2013
Horari: de 20:00 hores a 20:50 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
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes sessions anteriors
2.- Aprovació certificacions d’obra
3.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2012
4.- Moció sobre l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
5.- Moció per sol·licitar la prohibició d’actuacions d’animals salvatges en
captivitat.
6.- Correspondència oficial / Decrets d’alcaldia
7.- Precs i preguntes
1.- Aprovació actes sessions anteriors
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de l’actes de data 5 de febrer, el Ple
les aprova per 4 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i el Sr. Gomà
2.- Aprovació certificacions d’obra
S’aprova per unanimitat les certificacions d’obra nº 4 i 5 de l’obra “Rehabilitació de
l’església de la Pedra” per un import de 41.656,63€ i 59.297,07€ respectivament

3.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2012
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 2012, en els següents termes:
“D’acord amb les competències que m’atorga el Decret 500/1990 i el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a l’aprovació de les liquidacions de
pressupostos de la corporació i vist que la secretaria-interventora ha emès els
corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 de l’esmentat RDL, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
FONAMENTS DE DRET
1.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.
2.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.
3. 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
4. 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 LLOEPiSF, 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.
5. 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.

6. 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 2012, que en termes consolidats
figura a la documentació adjunta 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”
4.- Moció sobre l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
Es dona compte de la moció amb els termes següents:
“El dia 15 de febrer de 2013 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va
aprovar l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local.
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local i poden
suposar fins i tot l’extinció d’ens locals modificant l’actual model territorial lleidatà.
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una
invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en exclusiva,
està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de
l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya en els
propers mesos.
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran
assignatura pendent del nostre model territorial.
Tampoc preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de competències, la supressió
d’alguns ministeris que tenen transferides les seves competències en exclusiva a les
comunitats autònomes. Així es criminalitza l’Administració Local pel dèficit públic, quan
aquesta és responsable només d’un 5 per cent d’aquest i no s’emprenen mesures per
frenar el dèficit públic de l’Administració de l’Estat que suposa un 75 per cent del total
del dèficit.
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de
decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la
seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans
precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació supramunicipal
podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un
ajuntament.
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la
fixació d’uns costos Standard per als serveis que presten les administracions locals
amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i
situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.
La mateixa Diputació de Lleida, l’administració supramunicipal que dona suport al món
local lleidatà, serà controlada directament en el serveis que presta al territori pel propi
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix
d’aquest.
L’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb 4 vots a favor i 2 en contra de la Sra. Frago i
el Sr. Gomà
ACORDA:
Primer.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra rebutja totalment l’avantprojecte de Llei
de l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques
del Govern Espanyol perquè vulnera l’autonomia local, les competències que l’Estatut
de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i és un intent de recentralització
del model d’administració local català.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències
que li atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport
explícit de la Diputació de Lleida en totes aquelles mesures que calgui emprendre per
exercir aquesta defensa.

Tercer - Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups amb representació parlamentària al Parlament de
Catalunya, i a l’ACM, la FMC, la FEMP i a la Diputació de Lleida
La Sra. Carme Frago explica que es sorprèn que es prepara una moció contra
l’avantprojecte de Llei que prepara l’estat i no contra la que prepara la Generalitat, creu
que ambdues propostes són dolentes. L’Alcalde creu que s’ha de partir de la base qie
contempla l’Estatut d’Autonomia que explica que l’administració local dependrà de la
Generalitat, per tant és una qüestió de competències, creu que la modificació pot ser
bona, però no es contempla qüestions com el finançament local i s’ha de tenir en
compte que des dels Ajuntaments no s’han fet les coses tan malament i a més és una
administració que dóna molts serveis.
5.- Moció per sol·licitar la prohibició d’actuacions d’animals salvatges en
captivitat.
Atès que la Declaració Universal dels Drets dels Animals de l’ONU, en el seu article 10
diu “Cap animal ha de ser explotat per divertiment de l’ésser humà. Es prohibeixen els
espectacles i exhibicions amb la dignitat de l’animal”
Atès que tots els animals han de rebre un tracte que procuri el seu benestar, i atès que
els animals destinats a espectacle públic itinerant són transportats llargues distancies
en remolcs o espais on no poden gaudir de la qualitat que necessiten.
Atès que els animals que s’exhibeixen en els espectacles públics itinerants hi figuren
animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els seu
instints i comportaments naturals, i l’aprenentatge d’altres comportaments o
ensinistrament es fa mitjançant la violència i la força.
Atès que els espectacles amb animals salvatges ofereixen una visió falsa del mon
animal, no ofereixen cap educació mediambiental, resultant fins i tot antieducatiu
especialment pels infants.
Atès que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural, i es funció dels
ajuntaments establir les normes que siguin necessàries per incentivar aquestes
conductes.
Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el
mon han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.
S’acorda per unanimitat:
Primer: Manifestar el compromís de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra amb els
principis ètics, socials i mediambientals i amb respecte a no causar patiment als
animals
La Sra. Frago explica que estem en un municipi que ens podem acostar a veure els
animals salvatges de la zona, fent naturisme de qualitat, no hem de portar animals

amb vehicles, evitant espectacles, aquestes animals els podem anar a veure a altres
llocs, sense haver-los de portar a casa. Aquesta moció tot i que no la sol presentar el
Partit Popular, creu que es un valor afegit amb la preservació de la natura.
L’Alcalde explica que sempre s’ha treballat respectant la fauna, es un valor que s’ha de
gestionar bé, no s’està d’acord amb el maltractament de cap animal, sigui o no
salvatge. També explica que la competència en aquests moments es de la Generalitat
i si bé es cert que hi ha Ajuntaments que han fet ordenances reguladores, ells tenen
tècnics per fer-les complir, cosa que no podem tenir en un Ajuntament tan petit.
6.- Proposta sobre el desfibril·lador
D’acord amb els articles 103 de la LMRLC i 82.3 del ROFRJ, el Ple acorda, per
unanimitat, introduir per urgència la proposta presentada per la Sra. Carme Frago que
transcrita literalment diu:.
Reg. Entrada 226: <<EXPOSO: En la seva amable resposta nº3 de data 2 de gener
del 2013, ens comunica que el lloc on es troba el desfibrilador adquirit per aquest
Ajuntament, amb l’ajut econòmic de la Diputació de Lleida, és al dispensari mèdic de
l’estacio d’esquí Port del Comte, propietat, si no hi ha canvis al respecte a data d’avui,
de l’empresa privada Guimaru S.L
Aquest dispensari mèdic sols dona servei als clients de l’estació d’esquí, en horari i
dates comercials que com a empresa.privada Guimaru S.L lliurament decideix.
Aquest dispensari mèdic està gestionat per l’empresa Grup Lafuente, segons contracte
privat amb l’empresa Guimaru S.L. i en cap cas actua com a substitut d’un centre
d’atenció sanitari pels veïns del nostre municipi.
El 90% de residents fixes a Port del Comte, ho fa a la zona central de la Urbanització,
lluny de la zona comercial de l’estació d’esquí.
Els veïns de la Coma i la Pedra i/o qualsevol visitant temporal, no poden fer ús, en cas
de necessitat, d’un aparell que es va poder adquirir amb el compromís de donar servei
al ciutadà, en cap cas per donar i/o millorar el servei que presta als seus clients una
empresa privada com és l’estació d’esquí Port del Comte.
Per tots aquests motius, proposem al Ple per a la seva votació les següents:
PROPOSTES: - Facilitar l’accés al desfibrilador les 24 hores del dia, els 365/366 dies
de l’any.
-Donar a conèixer l’ubicació del desfibrilador a veïns i visitants
esporàdics del nostre municipi, doncs es tracta d’un servei públic
- Degut al temps limitat per l’efectivitat de l’ús del desfibrilador, la seva
ubicació hauria de ser el mes propera possible als veïns que
resideixen de forma habitual a la Urbanització Port del Comte, doncs
potencialment són els usuaris amb més probabilitats>>
La Sra. Frago explica que se li va comunicar que el desfibril·lador era al consultori
mèdic de l’estació d’esquí, la qual cosa només beneficia a l’estació d’esquí, no creu
que sigui el lloc adequat perquè no hi tenen accés els veïns, a més creu que ha de ser
mes a prop de d’urbanització. S’hauria de donar a conèixer la ubicació a tothom.
L’Alcalde explica que en primer lloc s’ha d’agrair a la regidora Natàlia Piquet que a Port
del Comte tinguem desfibril·lador. També explica que:

•
•
•

•
•

L’accés al desfibril·lador es de 24 hores al dia, durant tot l’any.
L’aparell en qüestió s’ha ubicat en un lloc tancat per la seva seguretat i pel
manteniment de la bateria que porta, atès que n’és la part mes sensible
S’ha de dir que les claus d’accés a l’aparell les tenen aquelles persones que el
poden utilitzar, tenint en compte que s’han format varis voluntaris al municipi,
els quals van acceptar l’oferta que també, als regidors del Partit Popular se’ls
va oferir i la van rebutjar.
Per tan les persones que no tenen la formació necessària poden fer ús del
desfibril·lador a través del SEM, tal i com s’especifica a la normativa vigent.
Finalment fer esment que té coneixement de la situació i ubicació de l’aparell,
així com de les claus d’accés, el personal format per fer-lo servir del municipi,
el del consultori mèdic de Sant Llorenç de Morunys, de l’estació d’esquí Port
del Comte i naturalment del SEM

Totes les persones que tenen fet el curs poden fer us del desfibril·lador.
Recorda que quan es va fer el curs es va prioritzar que el poguessin fer totes les
persones que viuen permanentment a Port del Comte, a més s’està amb sincronització
permanent amb el SEM i les persones que van fer el curs.
Vol aclarir que el desfibril·lador no es pot tenir en un lloc on trencant el vidre es pugui
agafar, perquè el robarien en qualsevol moment i val molts diners, diu que no ens
podem permetre aquesta possibilitat, a més en temperatures molt baixes la bateria es
redueix. El que es pugui millorar es farà, per exemple hi haurà un cartell a l’exterior
d’informació.
7.- Correspondència oficial / Decrets d’alcaldia
Es transcriu la correspondència entrada per la Sra. Frago:
Reg. Entrada 325: <<EXPOSO: Que en data 13 de gener del 2013 aquest Ajuntament
va organitzar una jornada de portes obertes per a consolidar i donar a conèixer l’escola
de La Coma, segons email informatiu del qual s’adjunta còpia.
SOL·LICITO: Ser informada en la propera sessió plenària dels motius pels quals es va
convocar aquesta jornada.
Si la continuïtat de l’escola està en perill per manca d’alumnes
Si es té coneixement d’alguna proposta per part de la Conselleria d’educació en quan
a l’augment del nombre d’alumnes mínim per mantenir l’escola oberta. >>
La regidora d’ensenyament, Sra. Montse Riu explica que es va fer per donar
coneixement de la nostra escola, es plantegen la possibilitat de tornar-ho a fer, junt
amb l’AMPA. Explica també que no es previst tancar l’escola perquè surten 4 alumnes
i n’entren 4. L’Alcalde intervé per agrair la tasca que està duent a terme la regidora
d’ensenyament, junt amb el mestre de l’escola i l’AMPA.

8.- Precs i preguntes
La Sra. Frago presenta els precs següents:
1. Que els regidors del Grup Popular siguin informats i convidats a assistir als
actes oficials organitzats i/o amb participació de l’Ajuntament de la Coma i la
Pedra, doncs aquest consistori esta format per set regidors, que
independentment de si formen part del equip de govern o no, es consideren
igual de representants del municipi
2. La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local, al seu
article 77 estableix que els membres de la Corporacions locals tenim dret a
obtenir de l’Alcalde dades i informacions necessàries pel desenvolupament de
la nostra funció. Petició que haurà de ser resolta en un termini màxim de 5 dies
naturals següents
En igual sentit es manifesta l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu darrer informe
al Parlament de Catalunya recorda l’estatus privilegiat d’accés a la informació i
a la documentació municipal que tenen els regidors, així com el seu dret a rebre
resposta a les seves demandes i a obtenir còpies, d’acord a la normativa i a la
jurisprudència del Tribunal Suprem. Igualment recorda que aquestes peticions
únicament es poden denegar motivant suficientment i explícitament la
denegació, no considerant-se com a tal l’excusa de distorsionar el bon
funcionament de l’administració municipal.
D’aquesta manera vull recordar que al senyor alcalde que aquesta regidora ha
presentat diferents peticions les quals han complert el termini de 5 dies
naturals, sense haver obtingut cap resposta.
- 12 de desembre de 2012 nº967, Models 347 i 190 dels exercicis 2008-20092010 i 2011
- 28 de febrer de 2012, còpia del decret d’alcaldia on s’adjudica el contracte
dels serveis de neteja de les dependencies municipals a l’empresa Netejes
Solsona SL i les condicions de dit contracte
- 17 de juliol de 2012 fins 19 de desembre de 2012, informe detallat de les
empreses que han prestat algun tipus de servei... etc. Registre nº 533 i d’altres.
Aquest informe tant farragós de fer i que suposa el destorb del normal
funcionament de l’Ajuntament, seria fàcilment substituït pels documents, també
sol·licitats i no lliurats, models 347 i 190
- 27 de març de 2013 nº 326, models 347 i 190 ara ja de l’exercici 2012. No
confondre amb els comptes municipals com sembla ser per la seva resposta nº
152 de data 152 de data 4 d’abril de 2013
En conseqüència, el Grup Popular prega:
Que dins del termini legal establert ens siguin complimentades totes i
cadascuna de les peticions realitzades per aquest Grup i que consten en aquest
escrit.

3. Que en les respostes donades a les preguntes fetes formalment pels regidors
del Grup Popular en les que fa esment a una llei o normativa, citi el Títol
complert i l’Article de la Llei amb la que avala la seva resposta, segons:
Llei 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Comun
Articulo 42. Obligación de resolver
1. La Administración está a obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciacion
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del
procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición de la
circumstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos
produciods y las normas aplicables.
4. En sessió plenaria celebrada el dia 5-02-2013 l’equip de govern va aprovar
declarar moralment el municipi de la Coma i la Pedra, Territori Català lliure i
sobirà.
Carme Frago Garriga amb DNI 39175240F i Alejandro Gomà Salvador amb
DNI: 35066157N i com a legítims propietaris de la finca de la Coma i la Pedra
1153
nº
identificador
idufir
2500600117617
ref.
Cadastral
19958C8CG8729N0001MY
Pregan s’accepti les peticions següents:
1) Declarar-se moralment exclosos de la declaració de Territori
Català, lliure i sobirà
2) Declarar moralment exclosa la finca de la seva propietat de dita
declaració de Territori català lliure i sobirà
3) Acceptar que altres veins del Municipi puguin adherir-se a aquesta
exclusió moral, mitjançant la corresponent instància.
Preguntes:
• Voste creu que tots els ciutadans som iguals davant la llei?
• Voste creu que els membres d’aquesta corporació, com a representants
públics, hem de servir com a exemple i esser igual o més corosos en les
nostres actuacions, que els nostres veïns?
• Els dies 3,4 i 5 d’abril s’ha celebrat a l’Estació d’esquí Port del Comte la
Challenge 2013 i el nostre Ajuntament i conta com a patrocinador.
Voldriem saber la despesa econòmica que ha suposat aquest patrocini i
en què ha consistit.
• Es va sotmetre a concurs públic la licitació del projecte per l’enllumenat
de Port del Comte (ple 21-12-2012), segons es va informar a la premsa
s’hi van presentar 13 empreses. Voldriem saber quina ha estat
l’empresa adjudicatària?
• Es va aprovar en el ple del dia 21-12-2012 el conveni de col·laboració
pel manteniment i conservació de la Crta. de Port del Comte. Des de la
Diputació de Lleida s’ens ha informat que en dues ocasions si han
introduït canvis i que es troba en fase de revisió final. Voldriem saber els
canvis efectuats i si es tornarà a sotmetre a aprovació del Ple municipal
abans de la signatura definitiva,

•
•

•
•

•

Segons la informació donada en la sessió plenària celebrada el 5 de
febrer de 2013, es pot donar el POUM per aprovat definitivament ?
Sembla ser que tenim poder per exercir el compliment de la protecció de
la legalitat urbanísitca, segons resolució d’alcaldia del dia 8/03/2013
(Endesa), per què fins ara en els casos en que s’ha sol·licitat aquest
exercici s’ens ha remés al Consell Comarcal alegant no tenir aquesta
facultat?
Volem saber si l’informe del tècnic municipal és vinculant a l’hora
d’otorgar un llicència d’obra (casa les Tregines). Informe desfavorable
Com podem sol·licitar que el tècnic municipal Sr. Ramon Subirana
expliqui i/o justifiqui les diferències observades entre la sol·licitut inicial
de la llicencia d’obres, la normativa urbanística vigent i el resultat final
de les obres executades... exemples:
Per què moltes de les aceres de Port del Comte no medeixen els 80 Cm
segons indiquen les ordenances municipals?
• Per què les cases de nova construcció no tenen l’instal·lació de
la placa solar obligatoria i es concedeix la certificacio de final
d’obra? No tenen caldera de bio-massa, la tenen de gasoil
• Per què la finca propietat del Sr. Bou, situada a l’Avinguda Port
del Comte no està sotmesa a les mateixes normes que la resta de
parceles, i se li permet, superar l’ocupació, l’edificabilitat i no
respectar la separació mínima entre veïns, fins a l’extrem de
modificar el vallat existent a la parcela, envaint la propietat veina,
potser terreny comunal? Per donar cabuda a l’ampliació efectuada

L’alcalde matisa que sempre se’ls ha convidat, com a regidors, a tots els actes oficials,
que ha estat especialment curós en aquest aspecte, per tan entén que diuen mentides
quan expliquen el contrari. El Sr. Gomà diu que se li pot dir que falta a la veritat, però
no diu mentides.
L’alcalde també explica que totes les entrades que ha fet la Sra. Frago tenen resposta
tal i com preveu la llei. Manifesta que us podrà satisfer o no, però se us contesta
sempre.
L’alcalde diu que donaran resposta al proper ple.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

