ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

7 de maig de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 30 D’ABRIL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 d’abril de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. LL. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a l’av. Francesc Macià, 16 3r., per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no disposa de
comptador d’aigua, ni calefacció i es troba fora d’ús la cuina i bany, per la qual cosa no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge
situat a l’av. Francesc Macià, 16, 3r, propietat del Sr. R. LL. R. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. G. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, núm. 14, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda
i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge
situat al c. Sant Antoni, núm. 14, propietat de la Sra. C. G. R. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
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RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012021.

La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 30 d’abril
2012, en els quals s’aproven la relacions de factures núm. 2012021 per un import de
255.725,88 euros.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA REPARACIÓ
D’UN TRAM DEL VIAL INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS.
Vista la Memòria valorada confeccionada pels serveis tècnics municipals per les obres de
reparació d’un tram del vial interior del passeig Pau Casals.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la Memòria valorada per a l’execució de les obres de reparació d’un
tram del vial interior del Ps. Pau Casals, redactada pels serveis tècnics municipals, amb
un pressupost de 155.369,53 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 131.669,09
€ pressupost net, i 23.700,44 € en concepte d’impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Notificar el present acord al Departament d'Urbanisme i als serveis tècnics
municipals.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES CLÀUSULES I EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ D’UN TRAM DEL VIAL INTERIOR
DEL PASSEIG PAU CASALS.

Es preveu que la Junta de Govern Local en sessió de 7 de maig de 2012 aprovi la
Memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per la reparació d’un tram
de vial interior del Ps. Pau Casals. El pressupost és de 131.669,09 € pressupost net i
23.700,44 € en concepte d’IVA que fan un total de 155.369,53 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 2 de maig de 2012 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per la reparació d’un tram de vial
interior del Ps. Pau Casals.
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El cap dels Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe favorable respecte la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 3 de maig de 2012,
d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 3 de maig de 2012 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2012.13.15100.61900 (ARC-7736) del pressupost municipal.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de obres compreses a la
Memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per la reparació d’un tram
del vial interior del Ps. Pau Casals.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
131.669,09 € pressupost net i 23.700,44 € en concepte d’IVA que fan un total de
155.369,53 € (IVA inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. M. V. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE A L’AVDA. VERGE DE
MONTSERRAT, 12.
Vista la sol·licitud del Sr. M. V. C., de llicència de primera ocupació de les obres de
reforma i ampliació d’un habitatge situat a l’avda. Verge de Montserrat, núm. 12 de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposa
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. M. V. C., la llicència de primera ocupació de les obres de
reforma i ampliació d’un habitatge situat a l’avda. Verge de Montserrat, núm. 12 de Vilaseca.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 511220 de data 20.03.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

435,97 €
435,97 €

0€

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE L’EMPRESA EDIFICALIA, CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE
EDIFICIOS SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DEL POLIGON L’ALBA PP-VI-6.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Edificalia, Constructora y Promotora de Edificios SL el
retorn de la fiança dipositada per les obres d’ampliació del Polígon L’Alba, PP-VI-6 de
Vila-seca, per un import de 68.018,29 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012 A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I
EMPRESARIS DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca,
sol·licitant la concessió de la subvenció ordinària corresponent a l’exercici de 2012, per tal
de sufragar les despeses originades del seu funcionament i la realització d’activitat i actes
programades per l’any 2012.
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Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Comerç, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària de 18.000’00€ a l’Associació de Comerciants
i Empresaris de Vila-seca, per tal que puguin afrontar les despeses que els comportarà el
seu funcionament i la realització de les activitats i actes ordinaris que tenen programats
per l’any 2012, a càrrec de la partida 2012.43000.22706 (RC 7489) del vigent pressupost
municipal.

SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.

TERCER.- El termini per justificar les subvencions ordinàries finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat, les
subvencions es donaran de baixa i caducarà el dret dels beneficiaris a percebre-les.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la Intervenció Municipals de Fons.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE NETEJA DEL LOCAL I
LES INSTAL·LACIONS ANNEXES DE L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT ESTEVE DE
VILA-SECA.
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Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 5 de setembre de 1986, es va adjudicar el servei
d’atencions de índole social a la tercera edat a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
Estalvis, en endavant LA CAIXA, per un termini de 49 anys, mitjançant un contracte de
concessió.
D’acord amb el contingut del plec de clàusules, LA CAIXA té l’obligació de prestar el
servei de funcionament del local amb les instal·lacions i serveis annexes i l’Ajuntament ha
de fer-se càrrec de les despeses d’aigua, gas i electricitat i servei de neteja.
Durant aquests anys de funcionament de l’Esplai, les obligacions de les dues institucions
han estat prestades per una mateixa persona física per tal de garantir una major qualitat i
eficàcia en la prestació del servei, la qual va finalitzar el seu contracte el passat 31 de
desembre de 2011.
Per part dels representants de LA CAIXA, s’ha posat de manifest la voluntat d’unificar
aquests dos serveis i que sigui una sola institució la que efectuï la totalitat de la
contractació dels dos serveis, que en aquest cas seria LA CAIXA.
Donat que aquesta proposta està encara pendent de resolució i que el servei s’havia de
continuar prestant sense interrupció, LA CAIXA i la Junta de l’Esplai van obrir un procés
de selecció per a la contractació provisional del servei en tant no es resolgui el
procediment per a la seva adjudicació definitiva.
Així doncs, a proposta de LA CAIXA i de la Junta de l’Esplai es va seleccionar el Sr. M. A.
T. G. per a la prestació del servei de funcionament i neteja de les instal·lacions amb
efectes del dia 1 de gener de 2012 i amb un import mensual de 450 euros a càrrec de
l’Ajuntament, fins que es produeixi l’adjudicació definitiva.
Vist l’informe emès per l’interventor Municipal de Fons quer acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa.
Per tot això, i atès que, per les seves característiques, aquest contracte de servei pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor per raó de la quantia, amb una durada
prevista d’un any, de conformitat amb allò que disposen els articles 111 i 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic amb els requeriments previs d’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura de l’expedient, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar, amb caràcter provisional, el servei de neteja del local i de les
instal·lacions annexes de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve al Sr. M. A. T. G..
SEGON. Aquesta adjudicació estendrà els seus efectes des del dia 1 de gener de 2012
fins el 31 de desembre de 2012, a no ser que LA CAIXA comuniqui abans de la
finalització de dit termini.

7

TERCER. Aprovar la despesa pel servei de neteja per import de 4.050 € IVA inclòs, a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 7708.
QUART. Notificar aquest acord al Sr. M. A. T. G., a LA CAIXA, a la Junta de l’Esplai de
Gent Gran Sant Esteve i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.5 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 24 d’abril de 2012, l’import total dels ajuts
aprovats és de 3.472,55 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS INSTITUCIONALS.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts institucionals presentades, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER. Concedir els següents ajuts institucionals:
Pares Rogacionistes- Amics de Loreto
Aportació a la fila 0 sopar benèfic a favor del
Telèfon de l’amistat i la seva obra social

300 €

CCONG Ajuda al Desenvolupament
Ajut per construir 10 habitatges a Hombori
(Mali) per a famílies molt pobres

300 €

SEGON. Aquestes ajudes s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 7732 i 7734.
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TERCER.
Els ajuts es realitzaran mitjançant transferència bancària i restaran
condicionats a la presentació de la declaració jurada d’estar al corrent de pagaments de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament de Vila-seca
i a l’aportació dels justificants de la despesa realitzada per un per un import igual o
superior a la quantitat concedida , havent de tenir els justificants la data de l’any 2012.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE DONES DE VILA-SECA PER DESPESES DERIVADES DE LA CELEBRACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la presidenta del Casal de la Dona de Vilaseca per atendre les despeses derivades de l’adquisició d’un obsequi per fer un homenatge
a una sòcia del Casal amb motiu de la celebració el passat 8 de març el dia Internacional de
la Dona.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 200 € al Casal de la Dona de Vila-seca per les
despeses d’adquisició d’una escultura de petit format per obsequiar a una sòcia de l’entitat
amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.
SEGON. Aquesta subvenció s’imputarà a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 7731.
TERCER. Donar la conformitat al justificant aportat i aprovar el seu pagament.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
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7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS
EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30 de desembre de 2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y
Seguridad, SA. el contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat definitivament per acord de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament en sessió de 19 de desembre de 2011, i amb una vigència inicial de
fins el 31 de desembre de 2013 i una previsió de dues pròrrogues anuals.
Atès que entre els serveis contractats hi consta la consergeria del centre Cívic La
Formiga amb una previsió de 44 setmanes l’any i 20 hores setmanals, el qual ja no es
considera necessari mantenir.
Atès que des del Patronat de Música s’ha fet arribar la necessitat d’ampliar la cobertura
de les funcions de consergeria del Conservatori de Música que s’ajusti a les necessitats
inherents al funcionament de l’edifici, instal·lacions i equipaments .
Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la
vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments; en aquest cas l’Ajuntament ho comunicarà a
l’adjudicatari del contracte.
Atès que s’ha donat audiència al contractista per tal que pogués formular les al·legacions
que considerés adients, sense que en formulés cap.
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb l’empresa
Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el 30 de
desembre de 2011, en el sentit de deixar de prestar el servei de consergeria del centre
Cívic La Formiga i substituir-lo per l’inici de la prestació del servei de consergeria del
Conservatori de Música, amb efectes a partir del 7 de maig de 2012 i amb el mateix règim
econòmic resultant de l‘adjudicació, d’acord amb la previsió següent:

FIGURA

MESOS

HORARIS

SETMANES/
ANY

HORES/
HORES/ANY
SETMANA
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CONSERGE GEN., FEB., MAR.,
ABRI., MAIG., JUNY, ...
SET., OCT., NOV., DES.

Serveis amb
horari de tarda

44 setmanes

20 h.
setmanals

880

Dilluns a
divendres
De 12:30 a 16:30
TOTAL

880

SEGON.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns i a la Intervenció de
Fons municipal.
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 D’ABRIL
DE 2012.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 23 d’abril de 2012, en el punt 6.7 C) en relació a la sol·licitud d’incentius
presentada per l’empresa YATOKA, SCP per a la contractació d’un treballador aturat
provinent de la Borsa de Treball del SOCE.
Vist allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, mitjançant el qual les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors material, de fet o
aritmètics que existeixen en els seus actes.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Rectificar l’acord 6.7 C) de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia
23 d’abril de 2012, apartat PRIMER en els termes següents:
On diu : ..... contractació d’un treballador durant cinc mesos i a mitja jornada.
Ha de dir : ..... contractació d’un treballador durant sis mesos i a raó de 27 hores a la
setmana.
SEGON. La resta de l’acord es manté invariable.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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