
ACTA  5 /2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 18 hores del dia 17 d’octubre de dos 
mil tretze, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcalde, Sr. Pere Farré Capel, i l’assistència 
dels vocals que es relacionen al marge. 
  
Actua com a Secretària acctal. la que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Canal Martí 
Ramon Masana Roset 
Esteve Solé Andreu 
Montserrat Badia Piqué 
Jordi Castillon Bello 
M. Carme Cirera Artigas 
 
 
 

 

 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
Punt únic. 
 
Donar compte per part de l’Alcalde dels fonaments, raons i justificacions de 
l’acomiadament de la treballadora municipal Sra. Emma Badia Piqué,  

 
 
Abans de començar el Ple la regidora Montserrat Badia Piqué, diu que no ocupa el lloc que li 
correspon com a regidora per evitar qualsevol lligam que no correspon. 
 
L’Alcalde comença la sessió, explicant que des de fa temps i des de l’Ajuntament s’ha mirat de 
reestructurar els horaris de les oficines mirant d’optimitzar al màxim els recursos que tenim, 
doncs cada vegada més, els temps de resposta a l’administració són més curts. Primer es va 
tancar un dia al públic, actualment se’n tanquen dos i fins i tot en època de vacances, quan 
queda una sola persona a l’oficina se n’ha tancat tres dies. 
Tot això s’ha mirat de fer sense tocar els horaris dels treballadors. 
 
Ja durant el mes de Juny varem tenir  una discussió, relacionada amb aquest tema, que 
afectava a les oficines municipals i al Jutjat de Pau. Arrel d’això la Sra. Emma Badia, va 
presentar una carta de renúncia a la secretaria del Jutjat de Pau. 
 
Tot i això, el mes de setembre, detecto que la Sra. Emma, que ha treballat des del primer dia 
de 8 del matí a les 3 de la tarda, set hores diàries, per 5 dies a la setmana, per tant, 35 hores 
setmanals. 
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Al demanar-li explicacions, diu, de males maneres, que ella des del primer dia ha fet aquest 
horari i que això és el que consta en el contracte. 
 
L’hi demano que em busqui aquest contracte, però que s’han de fer les 37,5 hores setmanals. 
Això era un divendres abans de plegar. 
 
El dilluns el matí hem trobo una carta sobre la taula que diu: 
 
Jo, Emma Badia Piqué, amb domicili a efectes de notificacions carrer Xalets 19, 
Que celebrat el contracte de treball de durada determinada el dia 25 d’abril de 2004, a temps 
complert, sol·licito: La regularització del mateix a efectes retroactius. 
 
L’Alcalde diu que no sap que vol dir, potser vol retornar les dues hores i mitja setmanals que no 
ha fet?. 
 
L’hi demano si això és la resposta al que varem parlar  el divendres, i em diu que sí, de males 
maneres, i que si vull alguna cosa li digui per escrit. 
 
El cap de pocs minuts, per confirmar que ho havia entès bé,  li torno a preguntar. Amb això 
m’estàs dient que no vols treballar a les tardes?, sí i ja t’he dit que si m’has de dir alguna cosa 
m’ho diguis per escrit. 
 
Continua dient l’alcalde, fa temps que varem intentar dignificar els sous dels treballadors amb 
algun augment complementari sent conscient que els sous eren molt baixos. Amb tot això vull 
dir que sento que ha traït la meva confiança i que ha estat estafant al poble de Vilada. 
 
Al final del matí i tal com ella m’ha demanat li entrego per escrit la carta d’acomiadament per 
negar-se a complir l’horari pactat en el seu contracte. 
 
Sense res més a dir, es dona el Ple per acabat quan són les 18 hores i vint minuts, quin 
contingut com a secretària certifico. 
 
 
 
 
        Vist i plau, 
        L’Alcalde 
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