
 

 

Us notifico que, en data 10 d’agost de 2020, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord següent: 
 
ATORGAMENT I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ CONVOCATÒRIA XIII PREMI DE RECERCA 
BATXILLERAT “CIUTAT D’AMPOSTA” 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2020 pel qual s’aprova la 
convocatòria del XIII Premi de Recerca de Batxillerat “Ciutat d’Amposta 2020”. 
Vist l’informe favorable emès per la tècnica d’educació Sara Monserrat Rey, relatiu al XIII Premi de 
Recerca al Batxillerat “Ciutat Amposta” 2020 per aprovar atorgar el primer premi de 400 € a la 
Sra. Ariadna Tomas Iborra i aprovar atorgar el segon premi o accèssit de 200 € a la Sra. 
Montserrat Ferrando Sancho. 
Vist l'informe d’intervenció limitada prèvia de requisits bàsics emès per la Interventora en 
funcions de 05/08/2020. 
De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i pels articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar l’atorgament del primer premi del Premi de Recerca al batxillerat “Ciutat 
d’Amposta 2020” a Ariadna Tomas Iborra alumna de l’IES Ramon Berenguer IV pel treball “La lluita 
silenciada: El cas de set ampostines entre les reixes franquistes”. 
SEGON. Aprovar l’atorgament del segon premi o accèssit del Premi de Recerca al batxillerat 
“Ciutat d’Amposta 2020” a Montserrat Ferrando Sancho alumna de l’IES Ramon Berenguer IV pel 
treball “Exili familiar. Memòria d’Agustí Maigí Ferré. I treball forçat per a l’Alemanya nazi”. 
TERCER. Reconèixer l’obligació de 400 € a la Sra. Ariadna Tomas Iborra. 
QUART. Reconèixer l’obligació de 200 € a la Sra. Montserrat Ferrando Sancho. 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a les interessades, regidoria d’educació, intervenció i 
tresoreria. 
 
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes,  
 

Amposta, 12 d’agost de 2020 
La Secretària actal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-08-12T09:30:54+0200
	CPISR-1 C Verònica Arasa Gallego




