
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 19 de 
juny 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: 08:20 h 
Hora final: 10:30 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 12 DE JUNY DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior de data 12 de juny de 2017. 
 
ADJUDICACIÓ DE CONCESSIONS DELS SERVEIS DE TEMPORADA EN DOMINI 
PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE I EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ PER AL 
PERÍODE 2017 – 2021. 
 

- Adjudicar les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de 
temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona 
de servitud de protecció i d’autorització de l’ocupació corresponent per al 
període 2017 – 2021, autoritzades per Resolució del director general 
d’Ordenació de Territori i Urbanisme de 17 de maig de 2017 següents: 

o Pavidols, elaboración y distribución de carnes, SLU., autorització 
corresponent a la guingueta àrea 2 (GU-2) – Platja Eucaliptus 
(guingueta situada a la zona meridional de la platja, al final de la 
carretera del Poble Nou del Delta.  

o Deltaventur, SL., autorització corresponent a l’àrea de lloguer 
d’embarcacions sense motor (LV-1) – Riba del riu Ebre (activitat 
que portarà a terme empresa de serveis turístics i d’aventura i es 
desenvoluparà al riu Ebre partint del pantalà existent situat més 
a l’est del nucli urbà d’Amposta.  



o Bar restaurante Mediterraneo azul, SL., autorització corresponent 
a la guingueta àrea 1 (GU-1) – Platja Eucaliptus (guingueta situada 
a la zona septentrional de la platja, al final de la carretera TV-
3405.  

o M.P.C., sol·licita l’adjudicació de la concessió corresponent a la 
guingueta àrea 3 (GU-3) – Platja Eucaliptus (guingueta situada a la 
zona meridional de la platja, pròxim a la carretera de Poble Nou.  

o M.P.C., autorització corresponent a l’escola nàutica (EN-1) – Platja 
Eucaliptus (escola nàutica dedicada a l’ensenyament de la 
navegació kitesurf.  

 
ADJUDICACIÓ DE CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CAMP 
MUNICIPAL D’ESPORTS. 
 

- Adjudicar a la Sra. M.Z.J. la concessió d’ús privatiu del domini públic 
representat pel bar del Camp Municipal d’Esports (camp de futbol) per: 
un cànon de 651,000€ mensuals. Dit cànon no inclou els impostos que 
pugui resultar d’aplicació sobre el mateix i una aportació de 100,00 € per 
a millores i l’establiment dels preus populars oferts, , per un termini de 
cinc anys a comptar a partir de la data de la notificació de l’acord 
d’adjudicació definitiva i d’acord amb la seva oferta tècnica. 

 
RENÚNCIA A PRÒRROGA DE CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL 
CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS. 
 

- Aprovar la rescissió del contracte prorrogat amb la Sra. M.Z.M.J., amb 
efectes del dia 10 de juny de 2017 i aprovar la liquidació de la taxa 
corresponent a una tercera part del cànon del mes de juny de 2017, amb 
les mateixes condicions que figuren al contracte que es va formalitzar el 
dia 1 de juny de 2012. 

 
CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS. 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en el grup musical Hey! 
Pachucos, per actuar al recinte del castell en motiu de la Nit Màgica del 
23 de juny de 2017  amb S.M.R. segons oferta presentada per un import 
total de 3.025,00 €. 



- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació xerrada 
crowfunding que tindrà lloc el 22 de juny de 2017 i que organitza 
Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 amb V.A. 
segons oferta presentada per un import total de 482,79 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la formació xerrada 
crowfunding que tindrà lloc el 22 de juny de 2017 i que organitza 
Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 amb Bios 
URN Enviroment SL segons oferta presentada per un import total de 
121,00 €. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació de J.P.B. com a auxiliar de les llars d’infants, 
categoria laboral C2-13, jornada laboral completa, del 20 de juny al 31 
de juliol de 2017. 

 
SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ. 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. J.C.M., el qual sol·licita 
autorització per assistir a la jornada de presentació de l’avantprojecte 
de la Llei de Territori el dia 7 de juliol de 2017 de 10 a 13.30 hores a 
Tortosa. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per les Srs. A.R.F. i M.L.R., educadores 
de la llar d’infants la Gruneta, en la qual sol·liciten autorització per 
poder assistir a la trobada catalana d’escoles bressol el dia 17 de juny 
de 2017 de 10 a 14 hores a Barcelona amb efectes retroactius. 

 
APROVACIÓ DE PAGAMENTS. 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 392 de data 19/06/2017 que ascendeix a un import líquid de 
1.573,00 €, la qual comença i acaba amb Fatsini Eventos & Carpas, per 
import de 1.573,00€. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 394 de data 
19/06/17 que ascendeix a un import líquid de 180.106,34 €, la qual 



comença amb ISS Facility Services SA, per import de 5.582,11 € i 
finalitza amb Escola de Teatre i Circ per import de 6.600,00 €. 

- Autoritzar, disposar reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
450,00 € a l’Escola del Poble Nou del Delta per un import de 450,00 €. 

 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL CENTRE 
D’ARTS VISUALS DE LES TERRES DE L’EBRE. 
 

- Sol·licitar de la Diputació de Tarragona una subvenció per al 
desenvolupament de les activitats incloses a la programació de 2017 
del Centre d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”,  per un import de 
20.000,00 €. 

 
EMBARGS DE CRÈDITS I DEUTES 
 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre M.B. fins 
cobrir la quantitat de 130,80 €. (Ref. 431723312435N) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre J.C.S. fins 
cobrir la quantitat de 422,36 €. (Ref. 431723313259P) 

- Ordenar la retenció de les quantitats que hagi de percebre R.F.G. fins 
cobrir la quantitat de 156,71 €. (Ref431723313209G) 

 
APROVACIÓ DE REALITZACIÓ D’ACTIVITAT DEL CENTRE OBERT INFANTIL 
 

- Aprovar per a la Sra. P.B.B. l’ autorització per poder participar a la 
trobada anual de centres oberts que tindrà lloc el dijous 22 de juny de 
2017 a Sant Carles de la Ràpita, on assistiran 30 nens i 3 educadores. 

 
DESIGNACIÓ DE LLETRATS 
 

- Designar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament en la 
demanada contra aquest Ajuntament davant el Jutjat social únic de 
Tortosa que ha donat lloc al procediment: reconeixement de dret 
237/2017-MA., a la Lletrada M.M.O. 

- Designar per la representació i defensa dels interessos de l’Ajuntament 
per a la impugnació de declarar lesiu per als interessos municipals 
l’acord de la Junta de Govern Local, de 17 d’octubre de 2016 per qual es 



va aprovar la modificació del contracte per la prestació del servei de 
neteja de diverses dependències municipals, davant la jurisdicció 
contenciós – administrativa, el Lletrat J.I.M.N. 

 
MERCAT MUNICIPAL 
 

- Autoritzar el traspàs de drets de la llicència del Mercat Interior (llocs 
0019 i 0020) a T.P.C., com a cessionària. 

 
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE BENEFICIS FISCALS PER LA TAXA 
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
 

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

Liquidació Import Quantitat 
pagada 

50% bonificació Quantitat a tornar 

920736 385,17 385,17 192,59 192,59 
 

- Acceptar concedir la bonificació pregada per la Sra. M.L.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 

50% bonificació Quantitat a tornar 

920652 300,00 300,00 150,00 150,00 
 
RECLAMACIÓ CONTRA L’IVTM 
 

- Reconèixer al Sr. J.L.P.B. la baixa definitiva del vehicles indicat produïda 
el dia 25 de març de 2017 i aprovar la devolució de 106,28 €  que 
s’haurà d’ingressar al compte de la sol·licitant, derivada de la normativa 
de cada tribut atenent al següent detall: 

Rebut Any Pagat Correcte Diferència a tornar 
914706 2017 141,70 35,42 106,28 

- Acceptar l'aplicabilitat d'aquesta condició legal de minusvalidesa a 
l'IVTM a la Sra. L.V.F. i atorgar una bonificació del 100% de l’IVTM 
relativa al vehicle de la seva propietat per l’exercici 2018 i següents. 



SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. P.S.O., representant de 
l’Insitut Ramon Berenguer IV, en la que sol·licita autorització per poder 
tallar el carrer Miralles el dia 15 de juny de 2017 en motiu de l’entrega 
d’orles de 4rt d’ESO i poder ocupar la via pública per fer un pica pica al 
carrer, amb efectes retroactius. 

- Autoritzar a l’Associació de veïns del Barri de Balada l’autorització per 
poder fer activitats a l’aire lliure el cap de setmana del 8 al 9 de juliol 
fins les 3 de la matinada en motiu de la celebració del patró de la 
barriada de Balada, Sant Cristòfol i un berenar amb unes 30 persones, 
en el que no hi haurà música mitjançant reproducció mecànica i no 
s’ocuparà la via pública, advertint a la sol·licitant, que hauran de deixar 
l’espai net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar amb efectes retroactius la sol·licitud formulada per la Sra. 
M.T.T.P. per tal de poder participar a la fira de la Cervesa Artesana  amb 
la instal·lació d’una parada de bisuteria i joguines de fusta.   

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER ÚS D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la Sra. S.B.A., en nom i 
representació de l’AMPA de l’Escola de Poble Nou del Delta, en la que 
sol·licita autorització per poder utilitzar la zona d’acampada i barra de 
Poble Nou del Delta per al dia 21 de juny de 2017, en motiu de la 
graduació de fi de curs i dinar, advertint a la interessada que han deixar 
l’espia net un cop finalitzi l’activitat. 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Sr. A.P.R., en nom de l’Associació 
Catalana de Defensa Personal, en la que  sol·licita autorització per 
poder utilitzar el pavelló 2 per a la celebració del campionat Interclubs 
de Korean Combat el dia 17 de juny de 2017, amb efectes retroactius. 

 
SOL·LICITUD D’ADOPCIÓ DE MESURES DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT I 
APARCAMENT 
 

- Autoritzar la col·locació de pilones al carrer Sant Cristòfol, 101, a una 
distància aproximada de tres metres. 

 



- Informar al sol·licitant, el Sr. J.J.P.B., que per part de la policia local, 
s’està realitzant un estudi per tal d’implantar un sistema 
d’autoritzacions per a residents a les zones peatonals, el qual es posarà 
en coneixement dels veïns afectats. 

- Desestimar la sol·licitud formulada pel Sr. G.O. per quan un cop 
finalitzin les obres, els estacionaments per a usuaris amb mobilitat 
reduïda quedaran amb la mateixa disposició i quantitat que estaven 
originalment abans de la realització de les obres. 

- Autoritzar, amb efectes retroactius, l’estacionament dels vehicles dels 
nuvis, familiars i convidats a la cerimònia a la Plaça de l’Ajuntament el 
dia 13 de juny de 2017 de les 12.45 a les 14 hores, per quan es tracte 
d’un acte puntual i d’un període curt de temps. 

 
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT A LA VIA 
PÚBLICA 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per Ebre Ripolis Group SL en la que 
demana autorització per a repartir publicitat “compra-venta oro” els 
dies 5, 6 i 7 de juny de 2017, amb efectes retroactius. 

 
COMUNICACIONS OFICIALS 
 

- Departament de Territori i Sostenibilitat, comunica que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, s’ha donat per 
assabentada de la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la 
categoria de zones d’interès etnològic, dotze coeteres ubicades a 
diversos municipis del Delta de l’Ebre. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

- Servei d’Ocupació de Catalunya, revoca parcialment la quantitat de 
837,31 € de la subvenció atorgada a l’Ajuntament d'Amposta, 
corresponent als Itineraris Personal d’Inserció 2010. La Junta de Govern 
Local resta assabentada. 

- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, comunica 
Sentència número 126/2017 en la que es desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per E-Set serveis d’enginyeria 
contra l’Ajuntament d'Amposta pel pagament de 15.063,29 € 
corresponent a una factura pels treball de redacció del projecte de 



remoció de la Urbanització Eucaliptus, i condemna al recurrent en 
constes, amb el límit de 100,00 €. La Junta de Govern Local resta 
assabentada. 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n formula 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: 
 
Assignació provisional de funcions especials addicionals i funcions de superior 
categoria 
 

- Reconèixer les funcions especials per acumulació de tasques, 
assumides pel Sr. M.G.M. entre el 15 de juny i el 31 de desembre de 
2016, amb motiu dels serveis extraordinaris realitzats a l’àrea infantil 
de la Biblioteca i assignar-li en concepte d’indemnització per l’exercici 
de les anteriors funcions durant el termini indicat, la quantitat total de 
1.154,25 €. 

 
Sol·licitud d’autorització per a la realització d’activitats extraordinàries 
 

- Autoritzar a Evagio, S.L. a la realització de la celebració d’una activitat 
de tipus musical a l’establiment on ara es realitza l’activitat de bar situat 
al parc dels Xiribecs el dia 25 de juny de 2017 de les 18.00 a les 23.00 
hores.  

- Autoritzar a la Societat Musical La Unió Filharmònica a la realització 
d’un concert de música dels anys 80 i 90, a més de l’actuació de 
l’orquestra Big Band de la Fila.  

- Autoritzar a l’Associació Islàmica d’Amposta, per la realització del tram 
final del Ramada per als dies 23 fins al 26 de juny de 2017 al carrer Mas 
de Barberans.  

- Autoritzar a ’Associació artistes de les Terres de l’Ebre a la realització 
d’una Activitat recreativa extraordinària musical en espai tancat a 
l’Interior Pavelló de fires. 



Informes tècnics 
 

- Informar favorablement la modificació puntual del POUM de Sant 
Carles de la Ràpita en relació a l’accessibilitat universal i a la 
incorporació del Pla Director urbanístic d les construccions agrícoles 
tradicionals de les Terres de l’Ebre, per quan no afecta, en cap cas, el 
planejament urbanística d’Amposta. 

 
Aprovació de certificació d’obres 
 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 4 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import de 4.134,75 
€, així com la factura número 17027. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm.4 de l’obra “Eliminació de 
barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat”, per un import de 
0,00 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 5 de l’obra “Eliminació de barreres 
arquitectòniques en algun punt de la ciutat”, per un import de 
10.973,67 €, així com la factura número 17033. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm.5 de l’obra “Eliminació de 
barreres arquitectòniques, en algun punt de la ciutat”, per un import de 
0,00 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

- Aprovar la certificació d’obres de la que s’ha donat compte corresponent 
a la certificació núm. 3 i liquidació de l’obra 16_010 “Urbanització de 
diversos camins 2016”, per un import de 20.379,32 €, així com la factura 
número 111. 

- Aprovar la certificació d’obres de millora núm. 3 i liquidació de l’obra 
16_010 “Urbanització de diversos camins 2016”, per un import de 
20.449,00 € sense càrrec per l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Aprovació d’acta de preus contradictoris 
 

- Aprovar les actes de preus contradictori PNU-07, PNU-08, PNU-09 i 
PNU-10 de les obres “16-013PE- Eliminació de barreres 
arquitectòniques, en algun punt de la ciutat” que es dirà a continuació, 



la seva execució a l’obra i la seva incorporació als quadres de preus del 
projecte dels següents preus contradictoris: 

o PNU-07, per un import de 109,81 €. 
o PNU-08, per un import de 37,47 €. 
o PNU-09, per un import de 72,30 €. 
o PNU-10, per un import de 162,45€. 

- Aprovar les actes de preu contradictoris de les obres 16-005PE-  
Urbanització de part de l’entorn de l’antic escorxador – oficina de 
turisme”, que es diran a continuació, la seva execució a l’obra i la seva 
incorporació als quadres de preus del projecte dels següents preus 
contradictoris: 

o PNU-01, per un import de 829,98 €. 
 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió 
duta a terme el dia 29 de maig de 2017, aprovant les actes de preus 
contradictoris PNU-01, PNU-02, PNU-03, PNU-04, PNU-05 i PNU-06 de 
les obres “16-013PE- Eliminació de barreres arquitectòniques, en algun 
punt de la ciutat” que es dirà a continuació, la seva execució a l’obra i la 
seva incorporació als quadres de preus del projecte dels següents 
preus contradictoris: 

o PNU-01, per un import de 257,03 €. 
o PNU-02, per un import de 93,12 €. 
o PNU-03, per un import de 128,33 €. 
o PNU-04, per un import de 28,98 €. 
o PNU-05, per un import de 189,77 €. 
o PNU-06, per un import de 130,23 €. 

- Aprovar la correcció de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió 
duta a terme el dia 5 de juny de 2017, i on consta “(de dilluns a divendres 
de 9 a 13  i de 15 a 19 hores)” ha de constar “(de dilluns a divendres de 9 a 
13  i de 15 a 18.30 hores) 

 
 
 
 



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 als Habitatges d’Ús Turístic amb tramitació d’acord a 
l’Annex I de la Llei 16/2015 (Declaració de Responsabilitat) durant el període 
comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2017: 

Expedient Promotor AdrecaActivitat 
Nom 

Comercial IdActivitat 
Descripció 
Expedient 

2017/053 M.C.C. CL FELIP II 11 15 2 
PEIXATERIA 

MONTSE 
Comerç al detall de 

peix i marisc 
Obertura activitat - 

Annex i Llei 16/2015 

2017/054 
Associacion Centro 

Cristiano Naim CL ALACANT 45  
Centre de culte 

religiós 
Obertura activitat - 

Annex II Llei 16/2015 

2017/055 O.R.M. CL MAJOR 1  

Servei de vigilància 
privada i aula de 

formació de personal 
de control 

Obertura activitat - 
Annex I Llei 16/2015 

2017/056 Y.O. 
CL MIQUEL 

GRANELL 22  
Comerç al detall de 

fruites i verdures 
Obertura activitat - 

Annex I Llei 16/2015 

2017/057 J.B.R.F. CL  
Comerç al detall de 

fruites i verdures 

Canvi de titularitat 
provinent de 

l'expedient 109/2014 

2017/058 

Alimentació 
Queral Forcadell, 

SL CL FELIP II 4 6 1 GAUDEIX 

Comerç al detall de 
menjar preparat amb 

degustació i 
restaurant 

Obertura ampliació 
activitat - Annex II 

Llei 16/2015 

2017/059 
Clínica Dental 
Lasdent, SCP CL LASDENT Clínica Dental 

Obertura activitats - 
Annex III Llei 20/2009 

2017/060 S.H. 
CL S MIQUEL 25 

BXS  Perruqueria 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 
117/2013 - Annex I 

Llei 16/2015 

2017/061 X.C.S. CL VALLETES 6 ENTRE TELES 
Comerç al detall de 

peces de vestir 
Obertura activitat - 

Annex I  Llei 16/2015 

2017/062 N.A.J.R.V. 
CL BEQUESSINA 2 

B 3  Habitatge d'ús turístic 

Obertura activitat 
HUTE - Annex I Llei 

16/2015 

2017/063 S.S.B. RD DEL MAR 13 CAL GASSO Casa de pagès 

Canvi de titularitat 
provinent de 

l'expedient 034/2003 

2017/064 
Ferreteria 

Industrial FER3, SL CL LOIRA 46 48 

FERRETERIA 
INDUSTRIAL 

FER3 

Comerç a l'engròs i al 
detall d'articles de 

ferreteria 

Obertura activitat - 
Annex III  Llei 

20/2009 

2017/065 J.R.J. 
CL MIQUEL 

GRANELL 39 BXS APRENEM Centre suport escolar 

Canvi de titularitat 
provinent expedient 

014/2015 
 

 
 



Autorització per a la cessió de material municipal 
 

- Aprovar per a l’entitat Engalanats Amposta, la cessió de l’equip de so de 
l’àrea de festes, sent responsable del mateix el Sr. À.E.S. 

 
Contractació de subministraments 
 
Aprovar la contractació dels subministraments consistents en la compra de 
roba de llit per a la residència del centre de tecnificació esportiva amb Royal 
Europe Textile SL  segons oferta presentada per un import total de 1.476,02 €. 
 
I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la sessió 
essent les nou hores i trenta 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, 
 
 


