
Exp:10221/2016

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA ECONÒMICA R.R.H.H, TURISME I 
COMERÇ

Tipus de sessió Número Data Horari Lloc

ORDINARIA 9/2016  16/09/2016 Inici:        13,35       PB Ajuntament
Termini:   14,30 

Assistents Absents
David  Adell  Miralles,   en  qualitat  de 
President
Hugo Romero Jan Valls Fernandez
M.Carmen Ruiz Enric Pla Vall
Maria Cano Palomo
Guillem Alsina
Doménech Fontanet Llatser
Juan Bta. Juan Roig
Elisabeth Fernandez Millan
Amparo Martinez Albiol
Juan Amat Sesé
Mª Dolores Miralles Mir
Josep Lluis Batalla Callau 

Oscar J. Moreno, viceinterventor
Leonor Balmes, secretària 

      

           A S S U M P T E S 

1.Exp. 8493/2016, APROVACIO,SI ESCAU, DE L' ACTA  DE DATA 22 DE JULIOL 

S'aprova per unaminitat

2.Exp. 8859/2016, APROVACIO,SI ESCAU, DE L' ACTA DE DATA 19 D'AGOST

Es deixa pendent, per a ampliar alguns comentaris del Sr. Amat.



3.- Exp. 5341/2016. FONS SOCIAL 2015

“PROPOSTA REGIDOR/A

Expedient: 5341/2016 

Assumpte: Proposta beneficiaris de les prestacions socials corresponents a l'any 2015

En data 25 de març de 2014, per la Mesa de Negociació General, es va aprovar la proposta de la 
Junta de Personal i el Comitè d'Empresa,  sobre criteris de repartiment del fons ajuda social.

En data 25 d'abril de 2016 (RE 6651) i de data 6 de juny de 2016 (RE 9452), se presenten escrits de la  
Junta  de Personal  i  Comitè  d'Empresa,  pel  qual  se sol·licita  l'abonament  de les  prestacions  socials 
corresponents a l'any 2015, de conformitat  amb els  llistats  aprovats per  aquests  òrgans en reunions 
celebrades en data 25 d'abril i 25 de maig de 2016  (s'adjunten actes de les reunions on consta relació del  
repartiment proposat).  

Considerant el disposat en l’art. 11  dels annexos del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral i l’Acord 
de Relacions laborals del Personal funcionari (2005-2006) referent a les subvencions sanitàries.

Sent  que,  en  el  Pressupost  Municipal  General  per  a  l'exercici  2016,  s'han previst  les  següents 
partides pressupostàries:

1. Prestacions socials funcionaris (221.162.04.01), amb una dotació de 10.880 €

2. Prestacions socials laborals (221.162.04.02), amb una dotació de 10.880 €

El regidor de Recursos Humans proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar la proposta de beneficiaris de les prestacions socials corresponents a l'any 2015 
presentada per la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa, de conformitat amb el llistats aprovats 
per aquests en reunions celebrades en data 25 d'abril i 25 de maig de 2016.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les quantitats acordades.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

Explicat l'expedient pel Sr. Adell, es dictamina favorablement, amb el vots a  favor del 

Grups Som, PSOE i Compromis, l'abstenció dels grups PVI i AC, i el vot en contra del  

Grup Popular.



4. ASSUMPTES EXTRAORDINÀRIS

URGÈNCIES: Es presenten 4 assumptes per urgència, la qual s'aprova per unanimitat.

1) Exp. 10259/2016, RENUNCIA LLOC NÚMERO 30 DEL MERCAT MUNICIPAL.

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En data 28 de gener de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar l'expedient de contractació QUINTA 

CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL 

DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP. 14997/2015)

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 28 d'abril de 2016, s'adopta l'acord d'adjudicar  

la parada número 30 a Loredana-Iona Cristea.

En data 4 de maig de 2016 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En  data  14  de  setembre  de  2016,  en  escrit  amb  registre  d'entrada  número  14695,  la  Sra.  

Loredana-Iona Cristea, sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número 30 del Mercat  

Municipal.

En la clàusula 25na  del Plec de clàusules administratives particulars estableix que:

«1. Són causes d’extinció de les autoritzacions les establertes als art. 156, 213 i 223 del TRLCSP, els correlatius del  

RGLCAP i  la  normativa  especial  aplicable  a  les  concessions  sobre  béns  integrants  del  domini  públic  local,  en  

especial la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com les que puga  

determinar el Reglament Regulador del Mercat. Així mateix, serà causa d’extinció l’incompliment de les condicions  

derivades de l’adjudicació.

2. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè puga formular al·legacions, i l’òrgan  

competent resoldrà.»

El  Reglament  Regulador  de  l'activitat  del  Mercat  Municipal  establix  en  l'article  19  les  causes 

d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, la renúncia expressa i  

escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:

«L'adjudicatari  podrà  renunciar  de  manera  expressa  i  per  escrit,  a  la  concessió  de  la  parada  amb preavís  a  

l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies del mes, aquesta produirà efectes des del dia 1 del  

mes següent. Si la renúncia es presenta després del dia 10, produirà efectes des del dia 1 del segon mes posterior al  

què es realitze el preavís. La renúncia expressa no eximeix del pagament de les obligacions generades fins que  

aquella es faça efectiva»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

3. Acceptar la renúncia de Loredana-Iona Cristea, la qual produirà efectes des del dia 1 de 

novembre de 2016.

4. Incoar expedient per a la devolució de la garantia i  sol·licitar els informes oportuns a tal  

efecte.

5. Notificar a la persona interessada.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

El Sr. Fontanet explica l'expedient, sent dictaminat favorablement, per unanimitat.



2) Exp. 10179/2016, RENUNCIA LLOC NÚMERO 26 DEL MERCAT MUNICIPAL.

“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ

En data 28 de gener de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar l'expedient de contractació QUINTA 

CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL 

DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS (EXP. 14997/2015)

En sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 s'adopta l'acord d'adjudicar  

la parada número 26 a Ana María Ramona Zaharia.

En data 9 d'agost de 2016 es formalitza el corresponent contracte administratiu.

En data 12 de setembre de 2016, en escrit amb registre d'entrada número 14576, la Sra. Ana María  

Ramona  Zaharia  sol·licita  rescindir  el  contracte  d'adjudicació  del  lloc  número  26  del  Mercat 

Municipal.

En la clàusula 25na del Plec de clàusules administratives particulars s'estableix que:

«1. Són causes d'extinció de les autoritzacions establertes als art. 156,213 i 223 del TRLCSP, els correlatius del 

RGLCAP i la normativa especial aplicable a les concessions sobre bens integrants del domini públic local, en especial 

la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com les que puga determinar 

el Reglament Regulador del Mercat. Així mateix, serà causa d'extinció l'incompliment de les condicions derivades de 

l'adjudicació.

2. En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè puga formular al·legacions i l'òrgan 

competent resoldrà»

El  Reglament  Regulador  de  l'activitat  del  Mercat  Municipal,  establix  en  l'article  19  les  causes 

d'extinció de la concessió, contemplant en l'apartat a), com a causa d'extinció, la renúncia expressa i  

escrita del titular.

La clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques determina que:

«L'adjudicatari  podrà  renunciar  de  manera  expressa  i  per  escrit,  a  la  concessió  de  la  parada  amb  preavís  a 

l'Ajuntament. Si la renúncia s'efectua dins dels 10 primers dies del més, aquesta produirà efectes des del dia 1 del 

mes següent. Si la renúncia es presenta després del dia 10, produirà efectes del del dia 1 del segon mes posterior al 

què es realitze el preavís. La renúncia expressa no eximeix del pagament de les obligacions generades fins que 

aquella es faça efectiva.»

Per tot això, formulo al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD:

Acceptar la renúncia d'Ana María Ramona Zaharia, la qual produirà efectes des de l'1 de novembre 

de 2016.

Incoar expedient per a la devolució de la garantia i sol·licitar els informes oportuns a tal efecte.

Notificar a la persona interessada.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

El Sr. Fontanet explica l'expedient, sent dictaminat favorablement, per unanimitat.



3) Exp. 9941/2016, ADJUDICACIÓ LLOC NÚMERO 25 DEL MERCAT MUNICIPAL.

“INFORME DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ-INTERVENCIÓ
D'AUTORITZACIÓ DIRECTA D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT 
AGUSTÍ DE VINARÒS

ANTECEDENTS DE FET

1. En data  28 de gener de 2016,  el Ple de la Corporació va aprovar Plec de Clàusules Administratives  
elaborat per la Regidoria de Comerç relatiu a la QUINTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIONS D’ÚS 
DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

2. Dins del termini de presentació d'ofertes, només es va presentar dos sol·licituds per als llocs núm. 25 i  
núm. 30, quedant la resta de llocs del mercat municipal vacants.

3.  En data 21 de juny de 2016, Reg. Entrada número 10428, el  Sr.  Luciano Exequiel  Donato Egea, 
sol·licita rescindir el contracte d'adjudicació del lloc número 25 del Mercat Municipal, amb efectes des del  
1 d'agost de 2016.

4. En data 28 de juliol de 2016, el Ple de la Corporació accepta la renúncia al lloc núm. 25 del Mercat  
Municipal.

5. En data 29 d'agost de 2016, el Sr. LUCIANO EXEQUIEL DONATO EGEA, presenta escrit en el que  
manifesta la voluntat de tornar a accedir  al  lloc núm. 25 del  mercat municipal.  Consta en l'expedient 
inicial, la següent documentació respecte a l'interessat:
D.N.I.
Declaració en la qual es compromet a assumir la totalitat de les obligacions derivades dels llocs de venda  

del mercat municipal.
Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Garantia per valor de 495,00€, que va presentar anteriorment per al mateix lloc. 

FONAMENTS DE DRET

1.  Conformement  amb l’art.  2  del  RD 1372/1986, de 13 de juny,  els  béns  de les  Entitats  Locals  es  
classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2. Dins dels béns de domini públic són béns de servei públic “los destinados directamente al cumplimiento 
de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas consistoriales, Palacios 
provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, 
hospicios,  museos,  montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y 
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de 
servicios públicos o administrativos”. Per tant, com podem apreciar, el mercat es troba dins d’aquesta  
categoria de bé de domini públic de servei públic.

3.  De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels béns de servei  
públic es regirà, abans de res, per les normes del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i,  
subsidiàriament, per les del propi Reglament de Béns de les Entitats Locals.

4. En tot cas, cal tindre en compte que l’art. 78 RBEL, pel que fa al procés d’adjudicació dels llocs, indica  
que estarà subjecte a concessió administrativa l’ús privatiu dels béns de domini públic. Ús privatiu, que és 
aquell que ve constituït per l’ocupació d’una porció del domini públic, que limita o exclou la utilització per 
la resta de persones interessades (art.  75 RBEL). Així,  l’art. 78.2 RBEL disposa que les concessions 
s’atorgaran prèvia licitació, d’acord amb el contingut dels articles següents i la normativa de contractació 
de les Corporacions locals.

5. Pel que fa a l’aplicació de les normes de la contractació administrativa al present procés de licitació, i a 
la vista dels Plecs de Clàusules Administratives de la Quinta Convocatòria d'autoritzacions d'ús de llocs 
de venda del Mercat Municipal, la Clàusula 14 en part estableix el següent:

”  Per  al  supost  de  quedar  llocs  vacants  una  vegada  realitzada  l’adjudicació,  aquests  podran  ser  adjudicats  
directament,  durant el termini de cinc anys des de la data de l’adjudicació de les parades objecte de la present  
licitació (o data anterior si  el  Ple decideix una altra fórmula d’adjudicació).  Amb aquesta finalitat  se seguiran les  
següents directrius:

a) Cada persona, física o jurídica, podrà demanar un màxim d’una parada o dos consecutives.



b) El preu d’adjudicació serà el de licitació per a cada tipologia de productes.
c) L’adjudicació de llocs es realitzarà per ordre de petició, sempre que vaja acompanyada, en tot cas, dels certificats  
de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i l’abonament del 5 per cent del preu de  
licitació en concepte de garantia definitiva, i el compromís d’assumir la totalitat d’obligacions que corresponen als  
venedors derivades dels plecs de clàusules administratives i tècniques. L’ordre de petició es considerarà des del  
moment que la documentació anterior estiga completa.
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la resta de tràmits generals establerts  
en aquest plec i,  en particular, aquells que fan referència a la formalització de la relació i  l’abonament del  preu  
d’adjudicació.“

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1.  Adjudicar  el  lloc  núm.  25  (TIPOLOGIA  PRODUCTES  VARIS)  del  Mercat  Municipal  al  Sr.  LUCIANO 
EXEQUIEL DONATO EGEA.

2. La transmissió estarà condicionada:

- Al pagament del preu d’adjudicació,  establert en  660,13€/any.

- A la formalització de la relació jurídica amb l’Ajuntament.

3. Notificar a la persona interessada amb indicació que, a partir de la recepció d'aquesta notificació, haurà de 
signar document de formalització en 10 dies hàbils i ingressar el pagament del preu d'adjudicació, en un mes. 

4. Comunicar a la Intervenció de Fons i la Tresoreria Municipal, als efectes adients.

Per a constància a l’expedient i als efectes adients.TAG Governació ( Nuria Abella Calduch)

Fiscalitzat i conforme,

Viceinterventor de Fons (Oscar J. Moreno Ayza). DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»

El Sr. Fontanet explica l'expedient, sent dictaminat favorablement, per unanimitat.

4 ) Exp. 10261/2016, ADJUDICACIÓ LLOC NÚMERO 20 DEL MERCAT MUNICIPAL.

“INFORME DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ-INTERVENCIÓ

D'AUTORITZACIÓ DIRECTA D’ÚS DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT 
AGUSTÍ DE VINARÒS

ANTECEDENTS DE FET

1. En data  28 de gener de 2016,  el Ple de la Corporació va aprovar Plec de Clàusules Administratives  
elaborat per la Regidoria de Comerç relatiu a la QUINTA CONVOCATÒRIA D'AUTORITZACIONS D’ÚS 
DELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT AGUSTÍ DE VINARÒS.

2. Dins del termini de presentació d'ofertes, només es va presentar dos sol·licituds per als llocs núm. 25 i  
núm. 30, quedant la resta de llocs del mercat municipal vacants.

3. Per Acord Plenari de data 28 de juliol de 2016, es va modificar la tipologia de la parada número 20 de 
carn i xarcuteria per destinar-la  a la venda de productes varis.

3. En data 12 de setembre de 2016, Reg. Entrada número 14574, la Sra. Ana Maria Ramona Zaharia  
solicita la parada núm. 20, tipologia de productes varis.

Consta en l'expedient la següent documentació respecte a la interessada:

-Passaport romanés i certificat del registre de ciutadans  de unió.
-Declaració en la qual es compromet a assumir la totalitat de les obligacions derivades dels llocs de 

venda del mercat municipal.
-Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
-Garantia definitiva per valor de 534,96€.



FONAMENTS DE DRET

1.  Conformement  amb l’art.  2  del  RD 1372/1986, de 13 de juny,  els  béns  de les  Entitats  Locals  es  
classifiquen en béns patrimonials i béns de domini públic.

2. Dins dels béns de domini públic són béns de servei públic “los destinados directamente al cumplimiento 
de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales como Casas consistoriales, Palacios 
provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, 
hospicios,  museos,  montes  catalogados,  escuelas,  cementerios,  elementos  de  transporte,  piscinas  y 
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de 
servicios públicos o administrativos”. Per tant, com podem apreciar, el mercat es troba dins d’aquesta  
categoria de bé de domini públic de servei públic.

3.  De conformitat amb l’art. 74.2 del RD 1372/1986, de 13 de juny, del RBEL, l’ús dels béns de servei  
públic es regirà, abans de res, per les normes del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i,  
subsidiàriament, per les del propi Reglament de Béns de les Entitats Locals.

4. En tot cas, cal tindre en compte que l’art. 78 RBEL, pel que fa al procés d’adjudicació dels llocs, indica  
que estarà subjecte a concessió administrativa l’ús privatiu dels béns de domini públic. Ús privatiu, que és 
aquell que ve constituït per l’ocupació d’una porció del domini públic, que limita o exclou la utilització per 
la resta de persones interessades (art.  75 RBEL). Així,  l’art. 78.2 RBEL disposa que les concessions 
s’atorgaran prèvia licitació, d’acord amb el contingut dels articles següents i la normativa de contractació 
de les Corporacions locals.

5. Pel que fa a l’aplicació de les normes de la contractació administrativa al present procés de licitació, i a 
la vista dels Plecs de Clàusules Administratives de la Quinta Convocatòria d'autoritzacions d'ús de llocs 
de venda del Mercat Municipal, la Clàusula 14 en part estableix el següent:
”  Per  al  supost  de  quedar  llocs  vacants  una  vegada  realitzada  l’adjudicació,  aquests  podran  ser  adjudicats  
directament,  durant el termini de cinc anys des de la data de l’adjudicació de les parades objecte de la present  
licitació (o data anterior si  el  Ple decideix una altra fórmula d’adjudicació).  Amb aquesta finalitat  se seguiran les  
següents directrius:

a) Cada persona, física o jurídica, podrà demanar un màxim d’una parada o dos consecutives.
b) El preu d’adjudicació serà el de licitació per a cada tipologia de productes.
c) L’adjudicació de llocs es realitzarà per ordre de petició, sempre que vaja acompanyada, en tot cas, dels certificats  
de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i l’abonament del 5 per cent del preu de  
licitació en concepte de garantia definitiva, i el compromís d’assumir la totalitat d’obligacions que corresponen als  
venedors derivades dels plecs de clàusules administratives i tècniques. L’ordre de petició es considerarà des del  
moment que la documentació anterior estiga completa.
d) El Ple de la Corporació realitzarà l’adjudicació, a partir de la qual se seguiran la resta de tràmits generals establerts  
en aquest plec i,  en particular, aquells que fan referència a la formalització de la relació i  l’abonament del  preu  
d’adjudicació.“

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Adjudicar el  lloc núm. 20 (TIPOLOGIA PRODUCTES VARIS) del  Mercat Municipal a la Sra. ANA MARIA 
RAMONA ZAHARIA, amb NIE X-8430441-K.

2. La transmissió estarà condicionada:
- Al pagament del preu d’adjudicació,  establert en  713,28€/any.
- A la formalització de la relació jurídica amb l’Ajuntament.

3. Notificar a la persona interessada amb indicació que, a partir de la recepció d'aquesta notificació, haurà de 
signar document de formalització en 15 dies hàbils i ingressar el pagament del preu d'adjudicació, en un mes. 

4. Comunicar a la Intervenció de Fons i la Tresoreria Municipal, als efectes adients.

Per a constància a l’expedient i als efectes adients.TAG Governació ( Nuria Abella Calduch).

Fiscalitzat  i  conforme,Viceinterventor  de  Fons  (Oscar  J.  Moreno  Ayza).  DOCUMENT  SIGNAT 
ELECTRÒNICAMENT»

El Sr. Fontanet explica l'expedient, sent dictaminat favorablement, per unanimitat.



5.- TORN OBERT DE PARAULES.

El Sr. Fontanet informa dels assumptes en màteria de turisme i comerç següents:
-Concurs de cuina (invita als Regidors)
-Mercaxef.
-Promoció al «Villarreal»
-Dades d'ocupació en juliol i agost. (ho passarà per escrit)
-Jornades del ranxo mariner.
-El dia 22 es farà la xarrada ADICAE
-El dia 18 les «Botigues al carrer»
-Videos 3D, per a promoció del comerç i meercat, en les Fires de turisme.
El Sr. Batalla, pregunta pel cost d'aquestos, a la qual cosa el Sr. Fontanet li diu que no ho sap 
amb seguretat, però que li ho dirà tam prompte puga.

La Sra Cano,entrega l'informe final de les activitats del Vinalap, dede d'octubre de 2015 fins 
juliol de 2016, així com documentació referent a ocupació.
També explica els cursos a realitzar per la Càmara de comerç....Venedors del Mercat, etc., Al 
respecte el Sr. Amat pregunta sobre la memòria  econòmica  dels projectes.

El S. Adell i en referència a la pregunta feta amb anterioritat, relativa a la petició de cobrament 
d'hores extraordinàris, feta pel CSIF, explica que ha estat desestimat, i com que conté dades 
personals, no pot fer cap còpia, no obstant, ho poden consultar al Departament de Personal.

El Sr. Amat, pregunta:
 Per les bonificacions, a la qual cosa la Sra. Cano diu que se li ha oblidat, li ho passara a 

la pròxima, indicant el Sr. Amat que portem així 4 mesos.
 També pregunta per la comparativa de les bonificacions a locals comercials d'un any 

respecte a l'anterior.
 Si sería possible que la publicació de les dietes del Sr. Alcalde i Regidors es facen amb 

més detall,  a  la  qual  cosa el  Sr.  Romero li  contesta  que ho tenen en compte i  tan 
prompte com puguen així es farà.

 Es reitera en la mateixa pregunta que ja porta varies comissions fent, referent a la petició 
de l'informe jurídic de la jornada laboral de 35 h/semana. El Sr. Adell li  contesta que 
l'informe és el mateix que es tenia quan governava el Grup Popular, a la qual cosa el Sr.  
Amat li diu  que el que vol es saber sí hi ha informe o no, i en quin sentit, contestan e Sr.  
Adell que faça el que considere oportú.

 Perqué no es dona compte de les altes i baixes de personal, indicant el Sr. Adell que té 
raó, en la pròxima sessió així es farà.

 Quin serà el  procediment de l'expedient  de contractació de l'Ermita, amb publicitat  o 
sense? El Sr. Romero indica que no està encara determinat, per unes diferències de 
criteris dels tècnicsm però probablement serà amb publicitat.

També pregunta amb quines persones u empreses ha contactat l'Ajuntament, indicant-li el Sr. 
Romero, que de les converses es poden derivar algunes de les condicions del contracte, rés 
més,  remarcant  el  Sr.  Amat  que  no  estan  el  plecs  aprovats  li  pareix  poc  seriosa  aquesta 
actuació.
La Sra Martinez pregunta sí finalment ha hagut canvis en les botigues al carrer, contestant-li el 
Sr. Fontanet que no, indicant que es col·labora amb cadires de plàstic que disposa l'Ajuntament, 
en publicitat, en punts de llum, pregunta la Sra. Martinez quin cost suposa aixó, a la qual cosa el 
Sr. Fontanet li contesta que ho desconeix.
La Sra Fernandez pregunta:

 que  sí  els  cocs  que  es  van  portar  a  Villarreal,  per  motiu  del  futbol,  va  ser  una 
col·laboració o es van comprar, contestant el Sr. Fontanet que es van comprar.

 que van anar a Turisme per a consultar el Plà estratègic i  no van poder-ho fer perqué no 
tenien l'expedient compartit, sel's va dir que sel's compartiria però a data d'avuí no tenen 
accés. El Sr. Fontanet diu que ell disposa de tota la documentació fotocopiada i els farà 
arrivar.

I no havent més assumptes a tracta, el Sr. Presidente aixeca la sessió, de la qual cosa com a a 
Secretària en dono fé.
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