
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 27 de 
febrer de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel Estévez 
González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri. 
 
Interventora general: Maria del Mar Medall González. 
 
Hora inici: 08:25 h 
Hora final: 10:20 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2017. 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2017. 
 
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT: RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ I 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 
 

- Acceptar el recurs de reposició presentat per Prevenactiva, SLU., contra 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 21 de 
desembre de 2016, pel qual es formulà requeriment a MC SPA 
Sociedad de prevención, SLU., per tal de presentar la documentació 
prevista en el Plec de clàusules econòmiques – administratives particulars 
i de constituir la garantia definitiva per l’adjudicació del contracte per la 
prestació dels serveis de prevenció de riscos laborals (especialitats 
tècniques) i vigilància de la salut, de conformitat amb l’acord adoptat 
per la Mesa de contractació i que ha estat transcrit en els antecedents 
del present, deixant sense efectes l’acord impugnat. 

 
 
 
 



ATORGAMENT DE CONCESSIÓ PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC 
 

- Convocar concurs obert, per a l'atorgament d'una concessió per a l'ús 
privatiu d'una part del domini públic constituït per la vorera del carrer 
Sebastià Juan Arbó situada enfront del Pavelló Poliesportiu per la 
instal·lació d’un quiosc destinat a la venda de begudes, gelats i productes 
semblants i aprovar el Plec de condicions econòmiques – administratives 
que regirà el concurs obert esmentat ordenant que es procedeixi a la 
seva exposició pública per un termini de vuit dies hàbils mitjançant 
publicació d’anunci en el Butlletí oficial de la província de Tarragona als 
efectes del seu examen i presentació de reclamacions o suggeriments. 
L’anunci es publicarà conjuntament amb l’anunci de licitació. 

 
APROVACIÓ INICIAL DE LA CESSIÓ D’ÚS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS A 
L’ASSOCIACIÓ “COLLA DE GEGANTS I CAPGROSSOS D’AMPOSTA”. 
 

- Aprovar inicialment la cessió de l’ús, en concepte de precari, a l’associació 
“Colla de gegants, capgrossos i diables d’Amposta” dels béns mobles 
següents: 

o 2 gegants, denominats “Isabel” i “Ferran”. 
o 14 capgrossos següents: el Moro, el Negre, el Jutge, el Magistrat, 

el Pagès, El Gordo,  Popei, la Xiqueta, el Català, el Vell, la Vella i 
l’Índio  i dos sense nom donats per l’Agrupació Mútua. 

- Les condicions de la cessió són les següents: 
o La cessió es realitza en concepte de precari, amb la qual cosa la 

“Colla de gegants, capgrossos i diables d’Amposta” no resta en 
situació de dependència respecte l’Ajuntament d’Amposta pel 
que fa als béns objecte de cessió. 

o L’ús dels béns és gratuït i merament tolerat. 
o La durada de la cessió de l’ús es fixa en un període de 2 anys, 

comptats a partir de la data del present. La durada de la cessió 
es podrà prorrogar per anys naturals, si cap de les parts 
denúncia el conveni, amb una anticipació mínima d’un mes a la 
data de finalització de la cessió o de qualsevol de les seves 
possible pròrrogues. Tot i l’anterior, la cessió precària podrà 
extingir-se per la reclamació dels béns feta per l’Ajuntament, 
amb el requeriment previ a la “Colla de gegants, capgrossos i 



diables d’Amposta” amb un mes d’anticipació. També s’extingeix 
la cessió en cas de que els béns es destinin a una finalitat 
diferent de la que es preveu en el present conveni o en cas de 
que es demostri un mal ús dels béns cedits. 

o La “Colla de gegants, capgrossos i diables d’Amposta” deurà 
contractar les assegurances dels riscos següents: responsabilitat 
civil i accidents. 

o Els possibles danys que sofreixen els gegants i capgrossos amb 
motiu de la participació en activitats i sortides, hauran de restar 
coberts per una assegurança de danys amb una quantia mínima 
per sinistre de 12.000,00 €. Dita assegurança deurà ser 
contractada per  la “Colla de gegants, capgrossos i diables 
d’Amposta” 

o L’Ajuntament d’Amposta assumeix el manteniment ordinari dels 
gegants i capgrossos objecte del present conveni. 

 
RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DE TREBALLADORA 
 

- Acceptar la renúncia voluntària de la Sra. J.C.S., amb efectes del dia 6 de 
març de 2017. 

 
PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de L.C.C. com a Tècnica tutora del programa 
Joves per l’ocupació. Exp. SOC 004/16/0014, categoria laboral A2-19, 
jornada laboral completa, de l’1 d’abril de 2017 al 31 de març de 2018. 

 
SOL·LICITUDS DE TREBALLADORS DE RECONEIXEMENT D’ANTIGUITAT 
 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat del Sr. J.H.M. amb efectes del dia 
1 de març de 2010. 

- Aprovar el reconeixement d’antiguitat de la Sra. M.D.F.L. amb efectes 
del dia 2 de febrer de 2003. 

 
 



SOL·LICITUD DE TREBALLADORA DE COMPACTACIÓ DEL PERMÍS DE 
LACTÀNCIA I REDUCCIÓ COMPACTADA D’UN TERÇ DE LA JORNADA LABORAL 
PER MATERNITAT 
 

- Atorgar a la Sra. G.F.P. un permís de lactància compactat del 20 de 
març al 13 d’abril de 2017. 

- Autoritzar a la Sra. G.F.P. a la compactació corresponent a la totalitat de 
les hores que li correspondrien per la reducció d’un terç la seva jornada 
laboral, amb dret al 100 % de les seves retribucions del 18 d’abril al 31 
de juliol de 2017. 

- Autoritzar a la Sra. G.F.P. a gaudir dels 22 dies de vacances 
corresponents a l’any 2017, de l’1 al 31 d’agost de 2017, havent-se de 
reincorporar al seu lloc de treball a jornada completa el dia 1 de 
setembre de 2017. 

 
DECLARACIÓ D’INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA DE TREBALLADORA 
 

- Aprovar el reconeixement de la prestació d’incapacitat permanent amb 
grau d’absoluta amb efectes del dia 27/12/2016 a la Sra. M.C.J., podent-
se instar la revisió amb data 01/01/2018, ja que es preveu que la 
situació d’incapacitat pugui ser objecte de revisió per milloria permeti la 
reincorporació al lloc de treball abans de dos anys. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A JORNADES DE FORMACIÓ 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel regidor de Noves Tecnologies, 
Transparència, Eficiència i Sostenibilitat energètica, en la que demana 
autorització per assistir juntament amb el tècnic del departament 
d’informàtica, N.M.B. a la reunió del grup de treball d’ajuntaments del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per a la coordinació de projectes 
d’Smart cities el dia 3 de març de 2017 de 10 a 15 hores a la Fundació 
Tarragona Smart Mediterranian City a la muntanyeta de Sant Pere i 
Sant Pau. 

- Autoritzar a l’agent J.A.S.M. a realitzar el curs “Taller sobre la instrucció 
d’atestats de trànsit” que es realitzarà els dies 4 i 5 d’abril de  2017 de 8 
a15 hores a l’Escola de Policia de l’ISPC a Mollet del Vallès. 



- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’educadora social N.R.M., en la 
que demana autorització per poder assistir a la reunió tècnica que es 
celebrarà el dia 23 de febrer de 2017 a Tortosa de 9.30 a 12.30 hores, 
amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’educadora social A.P.C. en la que 
demana autorització per poder assistir a la comissió d’envelliment  
actiu i saludable a les Terres de l’Ebre que es celebrarà el dia 17 de 
febrer de 2017 de 12.30  a 14.30 hores a Tortosa, amb efectes 
retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per l’educadora social A.P.C. en la que 
demana autorització per poder assistir a la xarxa tècnica de polítiques 
de dones del Montsià que es celebrarà el dia 17 de febrer de 2017 de 
10.00 a 12.00 hores a Godall, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel TAG R.N.A. en la que demana 
autorització per poder assistir a la jornada “La central de compres del 
món local. Bones pràctiques i normativa” que es celebrarà el dia 30 de 
març de 2017 de 9 a 14 hores a Sant Carles de la Ràpita. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
600,00 € en concepte d’ajut per la realització del curs 
d’instal·lador/mantenidor/conservador figarista, per poder realitzar les 
tasques de manteniment dels aparells de climatització de la instal·lació 
al Sr. J.V.F.M., prèvia acreditació de superació del mateix. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. Eva Crua Marzal en la que 
demana autorització per poder realitzar dos cursos de formació de la 
diputació de Tarragona: 

o La planificació educativa, un mecanisme d’equitat i cohesió social 
que es realitzarà a Tarragona els dies 17, 24 i 31 de maig de 
20117 de 10 a 14.30 hores. 

o Curs Excel, que es realitzarà en la modalitat virtual del 20 de 
març al 10 de maig de 2017. 

 
AIXECAMENT D’EMBARG 
 

- Aixecar l’embarg de crèdits que es va fer contra el Sr. J.L.G.R. (Ref. 
431623324474C) 

 
 



APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta i  l’empresa Pixels & Impressions SL per a la formació 
pràctica en centres de treball de l’alumne de l’escola d’art ESARDI X.V.C. 
del 28 de febrer al 18 de maig de 2017 de 2017 de dilluns a divendres 
de 9 a 13 hores. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 66 
de data 27/02/2017 que ascendeix a un import líquid de 28.653,11 €, la 
qual comença amb Hospital Comarcal d’Amposta  SAM per import de 
28.653,11 € i finalitza amb Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, per 
import de 3.473,73€. 

- Aprovar el reconeixement d’obligacions relatives a la relació número 67 
de data 27/02/2017, que ascendeix a un import líquid de 3.811,50 €, la 
qual inclou una única obligació d’Eurocoop Technologies SL. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 2012 
 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
part equivalent al 49,73 % de la paga extraordinària deixada de 
percebre el desembre de l’any 2012 d’acord amb el detall següent: 

  Devolució 49,73 % 
  Import Retornat 2017 

H. A.S. 949,14  
R. B.B. 847,16  

J. A. B.G. 829,52  
M.P. E.B. 624,87  
M. F.G. 607,57  
P. G.M. 431,02  
G. H.O. 625,54  
F. L.F. 756,32  

J.A. L.Q.  781,74  
M. M.A. 815,64  
E. M.B. 756,32  



P. M.E. 1.299,94  
O. M.F. 669,63  
A. M.A. 1.131,17  
J. P.B. 706,30  
R. P.T. 756,32  
M. R.R. 714,50  
R. R.R. 564,88  
V. R.M. 0,00  
M. R.T. 900,05  
M. R.P. 1.230,91  
E. S.M. 470,88  

M.A. S.F. 756,32  
S. S.A. 650,07  
  17.875,81 0,00 

 
- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. A.A.B. ja que durant el segon 

semestre de 2012 no va prestar els seus serveis a l’Ajuntament 
d'Amposta. 

- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
1.520,85€ a la Sra. A.B.V., corresponent a la devolució del 100 % de la 
paga extra i addicional del mes de desembre de 2012. 

 
RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 

- Acceptar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. 
J.F.E. en nom i representació de MGS Seguros y Reaseguros i de 
Descans Sports SL, danys han estat valorats en un total de 522,00 €, 
dels quals 260,00 € corresponen a MGS Seguros pels danys produïts al 
continent i 262,00 € a favor de Descans Sports SL pels danys produïts al 
contingut del local, d’acord amb informe pericial adjunt. 

 
CEMENTIRI  MUNICIPAL 
 

- Atorgar concessió administrativa funerària al Sr. L.G.R. i a la Sra. R.F.T.  
 
 
 
 



MERCAT MUNICIPAL 
 

- Comunicar als Srs. J.L.S.M., A.S.M., S.V.M. i M.K.  que no pot ser admesa 
la seva sol·licitud de llicència per quant actualment el mercat de venda 
no sedentària d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

- Comunicar al Sr. D.K. que no pot ser admesa la seva sol·licitud de 
llicència per quant actualment el mercat de venda no sedentària 
d’Amposta no disposa de llocs vacants. 

- Els sol·licitants, el Sr. F.E.G. i M.S.H. tenen permís per a la instal·lació de 
viseres amb la condició que no depassin la projecció vertical que va des 
de la línia marcada a la calçada i que assenyala el límit de la parada fins 
l’extrem superior del tendal, de manera que la parada s’haurà de 
retrocedir d’aquesta línia tants centímetres com amplada tingui la 
visera. 

 
BENEFICIS FISCALS DE LA TAXA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

- Concedir la bonificació pregada per M.M.A. consistent en el 50 % de la 
quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada atenent 
al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

896804 300,00 300,00 50% 150,00 150,00 
 

- Concedir la bonificació pregada per la Sra. J.S.R. consistent en el 50 % 
de la quota liquidada i aplicar la bonificació a la liquidació generada 
atenent al següent detall: 

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

% 
bonificat 

Quantitat 
bonificada 

Quantitat a 
tornar 

902477 394,61 394,61 50% 197,31 197,31 
 
FRACCIONAMENT DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 

- Acceptar el fraccionament i ajornament a la Sra. M.A.L.S. segons el 
següent quadre d’amortització: 

Saldo Venciment Principal Recàrrec Interessos Total Saldo 



1.053,87 20/03/2017 175,64 8,78 1,05 185,47 878,23 
878,23 20/04/2017 175,64 8,78 1,61 186,03 702,59 
702,59 20/05/2017 175,64 8,78 2,18 186,60 526,95 
526,95 20/06/2017 175,64 8,78 2,71 187,13 351,31 
351,31 20/07/2017 175,64 8,78 3,25 187,67 175,67 
175,67 20/08/2017 175,67 8,79 3,83 188,29 0,00 

 Total 1.053,87 52,69 14,63 1.121,19  
 
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 

- Transferir al compte de BASE Gestió d’Ingressos la quantitat de 
3.792,54 € corresponent a l’import pagat  al número de compte 
proporcionat.  

 

COMPENSACIÓ DE CRÈDIT AMB DEUTE 
 

- Practicar la compensació per la quantitat de 6.248,20 € que serà 
aplicada per ordre d’antiguitat de deute a tants rebuts pendents com 
puguin cobrir-se atenent al següent detall: 

- Cobrament total del lloguer dels mesos de setembre a desembre de 
2016 i parcial del mes de gener: 

Any Mes Concepte Principal Recàrrec Interessos Total 
2016 Setembre Case. Mercat 1.270,50 254,10 18,00 1.542,60 
2016 Octubre Case. Mercat 1.270,50 63,54 0,00 1.334,04 
2016 Novembre Case. Mercat 1.270,50 63,54 0,00 1.334,04 
2016 Desembre Case. Mercat 1.270,50 63,54 0,00 1.334,04 
2017 Gener Case. Mercat 703,48 0,00 0,00 703,48 

TOTALS   5.785,48 444,72 18,00 6.248,20 
 
SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ D’IIVT 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. M.A.M.S. a la bonificació del 25% de la quota tributària 
establert a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar 
la bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

902383 416,15 05/02/2017 0,00 104,04 



 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

del Sr. J.M.M.S. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

902383 416,15 05/02/2017 0,00 104,04 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. M.C.B. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

903978 195,66 13/02/2017 0,00 48,92 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a l’apartat segon 
de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la bonificació atenent al 
següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

903979 195,66 13/02/2017 0,00 48,92 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. D.C.B. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

903976 195,66 13/02/2017 0,00 48,92 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. F.C.B. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 



Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

903977 195,66 13/02/2017 0,00 48,92 
 

- Considerar que concorren tots els requisits per tal de poder declarar 
l’exempció de la transmissió de l’habitatge habitual de la Sra. M.S.L. i 
donar de baixa la liquidació número 741852-2 per tractar-se un supòsit 
d’exempció. 

- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 
de la Sra. D.T.P. a la bonificació del 95% de la quota tributària establert 
a l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

902041 947,51 20/02/2017 900,13 0,00 
 
- Considerar que concorren tots els requisits per encabir el supòsit de fet 

del Sr. J.V.C.E. a la bonificació del 25% de la quota tributària establert a 
l’apartat segon de l’article 9è. de l’ordenança fiscal i aplicar la 
bonificació atenent al següent detall: 

Liquidació Import pagat Data pag. 95% bonif. 
Habitatge 

25% bonif. Resta 
béns i VC > 20000 

902043 4.329,43 01/02/2017  1.082,36 
902044 859,58 01/02/2017  214,90 
902042 3.501,40 01/02/2017  875,35 

 
SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DEL PREU PÚBLIC  PER LES ESTADES D’ESTIU 
 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.G.B. per considerar que 
no concorren els criteris objectius establerts a la ordenança per poder 
aplicar l’exempció dels serveis contractats, ja que en el moment de 
meritar-se el preu públic no era d’aplicació l’exempció que en 
posterioritat es va aprovar.  

 
 
 
 



RECLAMACIÓ CONTA L’IVTM 
 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.R.B. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i  següents. 

- Concedir una bonificació del 50% de la quota tributària de l’IVTM al Sr. 
X.V.T. durant els anys 2018 a 2022 ambdós inclosos, havent de pagar la 
quota tributaria general a comptar del 2023, ja que el dia 30 de gener 
de 2022 complirà 5 anys el vehicle i la bonificació només és aplicable 
durant els primers 5 exercicis a partir de la data de matriculació. 

- Concedir una bonificació del 100% de l’IVTM a comptar de l’exercici 
2018 i següents al Sr. C.F.B.B. 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM al Sr. J.B.M. i acordar la bonificació del 100% de l’IVTM relativa al 
vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i  següents. 

 
RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. J.J.C.G. per tractar-se d’una 
família nombrosa i, al tractar-se d’una família de 5 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 18 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. S.S. per tractar-se d’una 
família nombrosa i, al tractar-se d’una família de 6 components, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 27 m3/trimestre. 

- Considerar que concorren les circumstancies indicades a l’ordenança 
fiscal per aplicar la reducció de la tarifa al Sr. J.L.D.T. per tractar-se 
d’una família nombrosa i, al tractar-se d’una família de 4 components –
equiparable a família nombrosa en haver un fill discapacitat-, 
incrementar el llindar de la segona tarifa 9 m3/trimestre. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. S.A. per considerar que no 
concorren les circumstancies indicades a l’ordenança fiscal per aplicar 
la reducció de la tarifa per tractar-se d’una família monoparental i no 
estar contemplada aquesta situació familiar per ser beneficiària del 
benefici fiscal especificat. 

 



RECLAMACIÓ CONTRA LA TAXA PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 
 

- Desestimar la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts del Sr. 
E.V.B. ja que el preu públic va meritar-se des del moment de liquidar el 
preu públic. 

- Desestimar la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts de la Sra. 
M.L. ja que el preu públic va meritar-se des del moment de liquidar el 
preu públic. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 
26 de maig de 2017 a partir de les 19:00 hores al Sr. J.E.B., actuant en 
nom i representació de l’entitat GEPEC-Ecologistes de Catalunya, per 
portar a terme una conferència titulada “Custòdia del Territori, que és” i 
cedir gratuïtament ordinador, projector i pantalla. 

- Acceptar amb efectes retroactius la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del 
Casal Municipal el dia 27 de febrer de les 10:00 fins les 12:30 hores a la 
Sra. E.M.T.N., actuant en nom i representació de l’AMPA Escola Consol 
Ferré, per portar a terme una visualització d’un film. 

- Acceptar la cessió de l’ús de l’Auditori Municipal el dia 6 d’abril de 2017 
de les 08:00 fins les 22:00 hores per portar a terme la Jornada Alumni al 
Sr. J.L.M., actuant en nom i representació de EUSES Terres de l’Ebre. 

- Acceptar la cessió del Pavelló de Fires els dies 21 a 23 d’abril de 2017, 
ambdós inclosos, per la realització d’una paella popular a la Sra. R.P.L., 
actuant en nom i representació de Mans Unides Amposta. 

- Acceptar la cessió del Pavelló Fira els dies 15 i 16 de març de 2017 de 
les 08:00 fins les 14:00 hores al Sr. S.M.M., actuant en nom i 
representació de la Asociación de Propietarios de Maquinaria Agrícola 
de las Comarcas del Montsià y Baix Ebre per realitzar inspeccions 
tècniques als vehicles agrícoles. 

- Acceptar la cessió de l’auditori municipal per als dies 14 i 15 de juny de 
2017 de les 9 fins les 13 i de les 18 fins les 22 hores a la Sra. M.C.S.R. 
actuant en nom i representació de l’Escola Soriano Montagut.  

- Acceptar la cessió d’ús del Teatre de l’edifici del Casal Municipal el dia 
23 de març de 2017 de les 20:00 fins les 21:30 hores a la Sra. M.E.P.P. 



actuant en nom i representació de la Federació de Comerç d’Amposta 
per fer una xerrada col·loqui per als comerciants “Coneixem la llei de 
comerç i consum? Reflexions per al petit comerç”.  

- Acceptar la cessió d’ús de la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó per al dia 15 de març de 2017 de 17 a 19 
hores a l’Associació Tataküa per presentar l’associació i també acceptar 
la cessió d’un projector. 

- Autoritzar la cessió de l’ús de la planta inferior del Casal de la Música, 
els dilluns, dimecres i divendres de 20.00 a 22 hores, al Sr. D.E.S., en 
representació de la Colla de Gegants, Capgrossos i Diables.  

- Desestimar la sol·licitud formulada per la Sra. E.B.L., representant de 
Let’s go Party, en la que demana la cessió de l’edifici del Casal i d’una 
zona del parc dels Xiribecs per l’entrada del col·legi de l’Àngel per poder 
fer servir aquestes zones esporàdicament per la celebració 
d’aniversaris a l’aire lliure amb taules, inflables, els divendres, dissabtes 
i diumenges, per quan es tracta d’una petició genèrica, informant a la 
sol·licitant que haurà de sol·licitar a l’Ajuntament d'Amposta els espais 
indicats, els dies que realment els hagi d’utilitzar, ja que aquests llocs 
no estant sempre lliures. 

 

SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 

- Aprovar la realització de l’activitat “Fira Fora Estocs”, amb una previsió 
de despeses de 2.500,00 € aproximadament. 

- Autoritzar la realització de l’activitat promoguda per l’Associació 
Kutrefacto consistent amb la projecció d’una pel·lícula i posteriors 
actuacions musicals, el dia 11 de març de 2017 al pavelló de fires amb 
els condicionants següents: 

 L’horari per als actes a celebrar seran de les 18:30 del 
11.03.2017 fins a les 02:30 del 12.03.2017 .  

 S’ha calculat una aforament màxim de 400 persones 
 Donat que es tracta d’un espai tancat s’haurà de contractar un 

vigilant que controli l’accés a recinte. 
 La dotació de serveis serà de 8 inodors (4 d’homes i 4 de dones), 

4 lavabos i una cabina adaptada amb lavabo i inodor (ambdós 
sexes). 

 Dispositiu d’assistència sanitària: 
 Segons el Decret 112/2010:  



 2 persones formades en primers auxilis 
 Farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar 

primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisis sobtada. 
 1 Unitat de desfibril·lador semiautomàtic 
 Donat que hi haurà servei de bar, es prohibeix servir begudes 

alcohòliques a menors de 18 anys. S’haurà de senyalitzar en lloc 
ben visible aquesta prohibició.  

 Segons el Decret 82/2010 que regula els Plans d’Autoprotecció, 
aquest haurà de ser d’àmbit local segons l’annex 1.C. 

 Es responsabilitat dels organitzadors que no es produeixin 
altercats o sorolls a l’exterior del recinte o local, així mateix el 
consum de begudes alcohòliques a la via publica. Fora d’aquest 
àmbit esta totalment prohibit segons l’ordenança municipal.   

 L’horari de l’espectacle públic que es sol·licita no podrà coincidir 
amb altres activitats publiques que es desenvolupin properes al 
lloc on es volen celebrar. 

 L’ajuntament haurà de disposar d’una pòlissa de RC amb un 
capital mínim assegurat de 300.000 € 

- Autoritzar la realització de la 5a etapa de la 97a volta ciclista a 
Catalunya el dia 24 de març de 2017, així com el seu recorregut per la 
ciutat, per la qual cosa es sol·licita la col·laboració de l’Ajuntament 
d'Amposta al pas de la mateixa així com deixar lliure de vehicles el tram 
de circulació 

 
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL SAD 
 

- Aprovar l’alta del SAD de F.L.C.B. amb efectes del dia 13 de febrer de 
2017. 

- Aprovar l’alta del SAD de F.R.F. amb efectes del dia 15 de febrer de 
2017. 

- Aprovar l’alta del SAD de F.M.B.B. amb efectes del dia 20 de febrer de 
2017. 

- Aprovar l’alta del SAD d’A.R.P. amb efectes del dia 15 de febrer de 2017. 
 
ATORGAMENT DE PRESTACIÓ SOCIAL D’URGÈNCIA 
 

- Atorgar a L.C.G., un ajut d’urgència social de 110,00 € per lloguer. 
- Atorgar a J.R.C., un ajut d’urgència social de 63,11 € per ulleres. 



 
DONAR COMPTE DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACTIVITATS COMUNICADES I 
DEL PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre el 21 i el 
30 de setembre de 2016. Així mateix, s’informa que pel mateix període, 
no s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de 
Verificació d’Activitat. 

Expedient Promotor Adreça Activitat Id. Activitat Descripció Expedient 

2016/112 K.N. 
C/ JACINT 

VERDAGUER 
Taller de reparació 

mecànica 
Obertura activitat - FUE 

2016/113 
Comunitat de 

Propietaris Holanda 
70 

C/ HOLANDA 70 
Aparcament privat 

de vehicles 
Obertura activitat - FUE 

2016/114 
Electrodomèstics 

Montisà, SL 
CL BARCELONA 

73 

Compra i venda 
d'articles usats i 

electrodomèstics 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 

2013/087 - FUE 
 

- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 
relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 
d’octubre de 2016. Així mateix, s’informa que pel mateix període, no 
s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de 
Verificació d’Activitat. 

 
Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2016/115 Estorauto, SL C/ TAMESI ESTORAUTO, SL 
Venda, exposició i 

reparació de vehicles 
industrials 

Comunicació prèvia de 
modificació no substancial 

ex. 084/2004 - FUE 

2016/117 O.I.M. AV RAPITA 
EL RACÓ DE 

DUDU 

Comerç al detall de 
mobles i 

electrodomèstics 

Canvi de titularitat 
provinent de l'expedient 

053/2014 - FUE 

2016/118 M.N.P.P. C/ ESCOLES 3 LA LLESCA Bar 
Canvi de titularitat 

provinent de l'expedient 
081/2011 - FUE 

2016/119 
Suara Serveis, 

SCCL 
C/ ST. 

CRISTOFOL 119 
 

Pis tutelat per a joves 
(16-18 anys) 

Obertura activitat - FUE 



2016/120 
Manteniments 
Gesermar, SL 

C/ PO 
GESERMAR 

MANTENIMENTS 
Manteniment en 

fusteria metàl·lica 

Canvi de titularitat amb 
modificació provinent de 

l'expedient 091/2005 - FUE 

2016/121 Gaes, SA C/ BEAT ORIOL 
GAES CENTRES 

AUDITIUS 
Centre auditiu Obertura activitat - FUE 

2016/122 E.B.E. C/ BARCELONA COTTON CANDY 
Perruqueria i 

tractaments de 
bellesa 

Obertura activitat - FUE 

2016/130 
Carrosseries 
Gilmafer, SL 

C/ PO 
CARROSSERIES 

GILMAFER 

Fabricació 
carrosseries per a 
vehicles de motor, 

remolcs i semiremolcs 

Canvi de titularitat 
provinent de l'expedient 

043/2004 

2016/131 S.V.N. 
AV ALCALDE 

PALAU 
CLÍNICA DENTAL 

SEVERINO 

Prevenció, atenció, 
diagnòstic i 

tractament de les 
patologies i 

alteracions buco 
dentals 

Obertura activitat 

 
- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 

relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 30 
de novembre de 2016. Així mateix, s’informa que pel mateix període, 
no s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de 
Verificació d’Activitat. 

 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat 
Descripció 
Expedient 

2016/123 
Reciclatges 

Ecoplana, SL 
Av. de la Ràpita  

Serveis de 
telefonia mòbil 

Obertura activitat 
- FUE 

2016/124 N.E.T. CL BEAT ORIOL 
PELUQUERIA 

AMPOSTA 
Perruqueria Obertura activitat 

2016/133 E.P.R. AV STA BARBARA 
GROWBARATO 

AMPOSTA 

Comerç al detall 
de flors, plantes, 

llavors i 
fertilitzants 

Obertura activitat 

2016/134 V.A.G. PS CANAL VÍCTOR ÒPTICS Òptica 

Canvi de 
titularitat 

provinent de 
l'expedient 
040/2004 

2016/135 Ivemon CL SEBASTIA JUAN  Base de Obertura activitat 



Ambulancias 
Egara, SL 

ARBÓ transport 
sanitari en 
ambulància 

2016/136 A.M.V. AV RAPITA 
LEARN & Fit 

Center 
Escola d'idiomes Obertura activitat 

2016/137 Mok Crispy, SL CL TOLEDO MOK CRISPY Bar Obertura activitat 

2016/138 L.J.G. CL BARCELONA 123BEBE 
Venda de roba 

infantil i 
puericultura 

Obertura activitat 

2016/139 L.P.H. CL ESTEL ERUTEKA 
Comerç al detall 

de productes 
eròtics 

Obertura activitat 

2016/140 A.A. CL MELILLA 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

FAIZA E ATTAR 

Centre de culte 
religiós 

Obertura activitat 

2016/141 N.I. CL BARCELONA 
FRUITES I 

VERDURES 
NELU 

Comerç al detall 
de fruites i 
verdures 

Canvi de 
titularitat 

provinent de 
l'expedient 
068/1999 

2016/142 S.L.C. 
POLÍGON 24 
PARCEL.LA 

 
Cria intensiva 

d'aviram 

Canvi de 
titularitat 

provinent de 
l'expedient 
015/2015 

2016/143 B.A.F. 
CL SALVADOR 

DALI 
PILATES & 

MOVE STUDIO 
Centre de pilates Obertura activitat 

2016/144 F.M.M.M. AV CATALUNYA 

FERNANDO 
MUIÑO 

MARTÍNEZ 
MORAS 

Activitats 
Administratives 

Obertura activitat 

2016/145 
Atracciones 

Mediterrano, SL 
CL ESTEL 

LOS 
CABALLITOS - 

MODA INFANTIL 

Comerç al detall 
de roba i 

complements 

Canvi de 
titularitat 

provinent de 
l'expedient 
099/2009 

 
- Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local la informació 

relativa a les activitats econòmiques incorporades al Registre Municipal 
d’Activitats Comunicades, en relació al període comprés entre l’1 i el 31 
de desembre de 2016. Així mateix, s’informa que pel mateix període, no 



s’ha realitzat cap inspecció d’acord amb el que es disposa al Pla de 
Verificació d’Activitat. 

Expedient Promotor Adreça Activitat Nom Comercial Id. Activitat Descripció Expedient 

2016/132 J.A.G.M. AV STA BARBARA 
VERDURES I 

FRUITES 
GILABERT 

Venda de fruites i 
verdures 

Obertura activitat 

2016/146 
Delta Formació 
& Consultoria, 

SL 
CL AMERICA 

DELTA 
SOLUCIONS 

Comerç al detall de 
materials de noves 

tecnologies i 
oficines 

Obertura activitat 

2016/147 
Vicens 

Maquinària 
Agrícola, SA 

CL S JAUME 
VICENS 

MAQUINÀRIA 
AGRÍCOLA, SA 

Comerç a l'engròs 
de maquinària 

agrícola i taller de 
reparació mecànica 

Canvi de titularitat 
provinent de 

l'expedient 002/2009 
amb modificació 

2016/148 I.I.A. CL ESTEL 9 LLUNES 
Comerç al detall de 

roba infantil 

Canvi de titularitat 
provinent de l'exp. 

027/2010 

2016/149 A.A.A.G. 
AV JOSEP 

TARRADELLAS 
ESTILANA Centre d'estètica Obertura activitat 

2016/150 H.H.R. CL S NICOLAU 

SYED 
ALIMENTACIÓN, 

CARNICERIA, 
POLLOS 

ASADOS Y 
KEBABS 

Botiga de 
comestibles amb 
carnisseria amb 

obrador de 
pollastres a l'ast i 
donner kebabs 

Comunicació prèvia 
modificació no 

substancial provinent 
de l'exp. 002/2014 

2016/151 M.T.R.G. 
CL MESTRE 
CASANOVA 

LA CORRIOLA Bar Restaurant 
Canvi de titularitat 
provinent de l'exp. 

071/2015 

2016/152 A.M.A. 
CL VG 

MONTSERRAT 

CONSULTA 
VETERINÀRIA - 

ADRIÀ MORESO 

Consulta 
veterinària 

Canvi de titularitat 
provinent de 

l'exp.022/1984 
 
CORRECCIONS D’ACORD 
 

- Aprovar la modificació de l’import de la prima de l’assegurança de la 
flota de vehicles de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2017, 
adjudicada a M.C.M.B. (Plus Ultra), que passarà a tenir un import total 
de 15.733,40 €. 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 20 de 
febrer de 2017, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i 
Tècniques que han de regir un contracte de serveis de caràcter menor 



consistent en la realització d’una auditoria del Contracte de Gestió del 
Servei Municipal d’Abastament d’Aigua sota la modalitat de concessió 
de l’Ajuntament d’Amposta amb Sorea ( Societat Regional d’Abastament 
d’Aigües, SA) per als exercicis 2005-2016. 
Atès que es va produir un error en l’enunciat de l’expedient i on consta:  
“CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER AUDITORIA”, ha de constar: 
“CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ EN LA INTERVENCIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D'AUDITORIA”, aprovar la correcció de l’acord indicat. 

- Atès que la Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 30 de 
gener de 2017 va aprovar atorgar un ajut d’urgència social de 15,6 € en 
concepte de podologia a I.E.M. i que és un menor d’edat i l’ajut havia 
d’anar a favor del seu pare M.E.M., es sol·licita i s’aprova la correcció de 
l’acord. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- La Coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament d'Amposta 
comunica que el dia 1 de desembre de 2016 es va realitzar una visita 
d’inspecció del Departament de Treball, afers socials i família al Centre 
Obert Infantil on es van constatar mancances materials i funcionals per 
la qual cosa cal adoptar mesures correctores i comunicar-les al 
Departament. La Junta de Govern local resta assabentada. 

- Direcció General d’Administració Local, comunica proposta de resolució 
provisional en la que l’Ajuntament d'Amposta consta com a entitat que 
forma part de la llista de reserva d’entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO Feder de Catalunya 2014-2020. La Junta de 
Govern Local resta assabentada. 

- Director dels serveis territorials d’interior a les Terres de l’Ebre, 
comunica resolució en la que es procedeix a l’arxiu de l’expedient 
sancionador per infracció a la normativa reguladora de les fetes 
tradicionals amb bous per quan no s’han trobat elements fàctics ni 
jurídics suficients. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
 



URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Aprovació de factures i certificacions d’obres 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització de diversos camins 2016”, 
per un import de 66.573,56 €, així com la factura número 94. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament de diversos camins”, per 
un import de 78.190,45 €. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament de diversos camins”, per 
un import de 75.510,84 €, així com la factura número 06. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 1 de l’obra “Substitució de la xarxa d’aigües 
residuals d’Amposta a diversos carrers”, per un import de 17.480,63 €, 
així com la factura número 08. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 1 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import 
d’11.654,33€, així com la factura número 16052. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 2 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import de 
20.939,36 €, així com la factura número 17006. 

 
Aprovació de certificació de millores 
 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra “Urbanització 
de diversos camins 2016”, per un import de 3.451,44 € sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 de l’obra “Arranjament 
de diversos camins”, per un import de 6.041,64 € sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 



- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra “Arranjament 
de diversos camins”, per un import de 24.228,58 € sense càrrec per 
l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 1 de l’obra ““Eliminació de 
barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat””, per un import 
de 0 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 2 de l’obra “Eliminació de 
barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat”, per un import de 
0 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Aprovació de pròrroga de contractes 
 

- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació dels serveis de 
reforç de la neteja viària formalitzat amb la mercantil Urbaser, SA., fins el 
proper dia 30 de novembre de 2017. 

- Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació dels serveis de 
suport de la neteja viària formalitzat amb la mercantil Urbaser, SA., fins 
el proper dia 30 de novembre de 2017. 

 
Contractació menor de subministraments 
 

- Aprovar la contractació dels subministraments indicats amb A.S.S. 
segons oferta presentada per un import total de 1.014,22€. 

 
Sol·licitud de l’alta al Registre Públic de Contractes de Catalunya mitjançant el 
formulari del Consorci AOC 
 

- Presentar la sol·licitud d’alta al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb el formulari proporcionat pel 
Consorci AOC. 

 
Atorgament de subvenció directa exclosa de concurrència competitiva 
 

- Atorgar Club Twirling Amposta, una subvenció directa i extraordinària 
de 3.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 03/341/48902 per 
la realització d’activitats commemoratives per la celebració del 25è 
aniversari de l’entitat durant l’any 2017. 



Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
AMPES per la realització de programes i activitats per a l’any 2017 
 

- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de 
programes i activitats per a l’any 2017, obrint el termini de presentació 
de sol·licituds, fins el dia 13 d’abril de 2017. 

 
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
centres escolars per la realització del programa de sociabilització de llibres 
per a l’any 2017 
 

- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
centres escolars del municipi per a la realització del programa de 
sociabilització de llibres per a l’any 2017, obrint el termini de 
presentació de sol·licituds, fins el dia 3 de març de 2017. 

 
Baixes de tributs i preus públics 
 

- Aprovar la baixa del rebuts que figuren a l'informe del que s'ha donat 
compte, amb el següent resum: 

o Relació número 3, recollida brossa, per import de 9.238,76 €. 
o Relació número 4, impost vehicles de tracció mecànica per import 

de 1.259,17 €. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les deu hores i vint minuts i de tot el que s'hi ha tractat es formula la 
present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 
 


