
 

 

Us NOTIFICO que, en data 13 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord 
següent: 
 
Atorgament XIV Premi de Recerca de Batxillerat “Ciutat Amposta 2021” 
Vist l’acord de Junta de govern Local de data 31 de maig de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria 
del XIV Premi de Recerca de batxillerat «Ciutat Amposta 2021» 
Vist l'informe favorable emès per la tècnica d’Educació Sara Monserrat Rey, relatiu al XIV premi 
de Recerca al Batxillerat «Ciutat Amposta 2021», per a l’aprovació d’atorgament del primer premi 
de 400€ a la Sra. Marina Ferré Martinez i l’aprovació d’atorgament del segon premi o accèssit de 
200 € a la Sra. Laia Cabre Navarro. 
De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 71985, 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. 
Vist l’informe d’intervenció prèvia i fiscalitzat de conformitat emès pel TAE d’intervenció i la 
interventora de data 9 de desembre de 2021. 
Vista la proposta de la regidoria d’educació, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
PRIMER. Aprovar l’atorgament del primer premi de Recerca al batxillerat «Ciutat d’Amposta 2021» 
a Marina Ferré Martinez alumna de l’Institut de Tecnificació pel treball «Estudi Sociolingüístic del 
Català a Amposta i a Catalunya» 
SEGON. Aprovar l’atorgament del segon premi o accèssit del Premi de Recerca al batxillerat 
«Ciutat d’Amposta 2021» a Laia Cabre Navarro alumna de l’IES Ramon Berenguer IV pel treball 
«Tortosa entre mar i muntanya: evidències paleontològiques». 
TERCER. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 400 € a favor de la  Sra. Marina Ferré 
Martinez, corresponents a l’import en què està dotat el Premi, d’acord amb la base cinquena de 
la convocatòria 2021 
QUART. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 200 € a favor de la Sra. Laia Cabre Navarro, 
corresponents a l’import en què està dotat el Premi, d’acord amb la base cinquena de la 
convocatòria 2021 
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a la regidoria d’Educació, itervenció, tresoreria i 
interessades. 
 
La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la  
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es 
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  

 
La Secretària actal. 
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