ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA I CIVISME AL MUNICIPI
D’IVARS DE NOGUERA
PREÀMBUL
En aplicació del principi d’autonomia local que la Constitució Espanyola de 1978
garanteix a tot Ajuntament i dintre del marc competencial delimitat pel joc de les
normes integrants del denominat «bloc de constitucionalitat», l’Ajuntament d’Ivars de
Noguera, exercitant la potestat reglamentària que li ve reconeguda per l’article 4.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, Article 8,1.a)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i règim local de Catalunya, adopta la present Ordenança amb la finalitat de
fomentar la convivència ciutadana en el municipi i establir una adequada regulació
normativa que impulsi les activitats que desenvolupin les persones físiques i jurídiques,
ja siguin residents o no en el municipi, en tots els espais que tingui naturalesa o
transcendència pública i no merament privada, contribuint al desenvolupament del
civisme i la tolerància,
així com el respecte als altres i la pròpia cura dels béns públics i comuns, amb
especial referència al medi ambient.
TÍTOL I. NORMES GENERALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Fonament Legal
La present Ordenança es fonamenta, amb caràcter general, en l’article 84 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que les
Entitats Locals podran intervenir en l’activitat dels ciutadans a través d’Ordenances i
els Bàndols.
Així mateix, aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb la potestat municipal de
tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d’ordenar les relacions de
convivència ciutadana, s’estableix en els articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 2. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordenança és la millora de la qualitat de vida dels veïns d’Ivars de
Noguera garantint els drets, llibertat i respecte mutu, mitjançant l’establiment d’unes
mínimes normes que regulin el bon ús del domini públic municipal, del medi ambient i
de la convivència ciutadana, sense perjudici de la regulació que es faci en altres
normatives estatals o autonòmiques. Així, en concret, constitueixen aspectes
essencials de dita regulació:
— L’actuació municipal per a la convivència en comunitat.
— L’actuació municipal respecte a la venda i consum de begudes alcohòliques en la
via pública.
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— L’actuació municipal respecte a l’emissió de sorolls i vibracions realitzada per la
comunitat.
— L’actuació municipal respecte als residus domiciliaris.
— Conservació i manteniment de mobiliari urbà
— Protecció i conservació de serveis municipals, construccions, edificis, Instal·lacions,
bens de domini públic en general.
Article 3. Àmbit d’Aplicació
La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal d’Ivars de Noguera.
L’ordenança és d’aplicació en tots els espais públics (carrers, vies de circulació,
voreres, places, espais verds, aparcaments…, així com construccions, instal·lacions,
mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal situats en aquell).
L’Ordenança s’aplicarà a totes les persones que estiguin en el terme municipal d’Ivars
de Noguera, sigui el que sigui la seva concreta situació jurídica administrativa
(Residents empadronats tot l’any o be persones que hi tinguin la segona residencia,
així com els que temporalment ens puguin visitar).

Article 4. Drets
Tots els veïns del municipi d’Ivars de Noguera i qui desenvolupin en ell les activitats
que la present ordenança regula, tenen entre uns altres, els següents drets:
— A la protecció de la seva persona i els seus béns.
— Ser elector i elegible, d’acord amb la legislació electoral vigent.
— Utilitzar els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals,
conforme a les Normes aplicables.
— Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’Administració
Municipal de tots els expedients i documentació municipal.
— Participar en la gestió municipal, d’acord amb el que disposa la legislació
vigent.
— Demanar la consulta popular en els termes previstos en la Llei.
— Exigir la prestació i l’establiment d’un servei públic.
— Aquells altres drets atribuïts per la Llei.
Tot això sense perjudici de tots quants altres drets els hagin estat o poguessin ser-los
reconeguts en el futur per la Constitució Espanyola de 1978, les lleis i la resta de
l’Ordenament Jurídic.
Article 5. Obligacions
Els veïns del terme municipal d’Ivars de Noguera i qui desenvolupin en ell les activitats
que la present ordenança regula haurien de complir amb les obligacions contingudes
en la present ordenança i en els bàndols que, en ús de les seves atribucions, pogués
publicar l’Ajuntament Presidència. El desconeixement del contingut d’aquesta
Ordenança i dels Bàndols municipals no eximirà de la seva observança i compliment.
En tot cas, són obligacions dels veïns d’Ivars de Noguera les següents:
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CAPÍTOL II. DRET I OBLIGACIONS DELS CIUTADANS
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— Participar en la gestió municipal d’acord amb el que es prevegi en les lleis i, si
escau, quan els òrgans de govern i l’Administració Municipal sol·licitin la col·laboració
dels veïns amb caràcter voluntari.
— Complir puntualment les obligacions derivades de les normes d’empadronament.
— No usar ni utilitzar per particulars, societats, empreses o companyies, en els seus
mobles, edificis, anuncis o documents particulars, mercantils o professionals, l’escut,
blasons o distintius del poble, sense l’obtenció del consentiment de la corporació.
— Aquells altres deures establerts en les lleis.
Article 6. Estrangers
Els estrangers domiciliats majors d’edat tenen els drets i deures propis dels veïns,
excepte aquells de caràcter polític. No obstant això, tindran dret de sufragi actiu o
passiu en els termes que prevegi la legislació electoral vigent.
TÍTOL II. ORNAMENT PÚBLIC I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
CAPÍTOL I. ORNAMENT PÚBLIC
Article 7. Objecte
Constitueix objecte del present capítol la regulació de l’ús comú de tots els elements
qualificats com d’ús i gaudi comú, i en particular, de les places, carrers, parcs, jardins,
fonts, Casa Consistorial, biblioteca, escola, cementiri, piscina i pavelló esportiu, pista
pàdel, camp d’esport, i altres béns que tingui caràcter públic del Municipi d’Ivars de
Noguera.

— Realitzar un ús adequat de les vies i espais públics [entenent per tals:
carrers,, places, camins, parcs, jardins, fonts] i del mobiliari urbà, així com dels
locals municipals i de les dependències oficials radicades en el terme municipal.
— Fer un ús adequat dels materials i estris que es trobin en locals municipals i
dependències oficials.
— Abstenir-se de realitzar en la via pública qualsevol activitat que sigui
susceptible de causar danys a persones o béns públics o privats, i especialment,
el maltractament o deterioració d’elements d’ús comú, tals com el mobiliari urbà
(bancs, papereres, fanals, contenidors,...)
- Prohibida la tala o poda d’arbres i plantes dels jardins i parcs públics, o el tall de
les seves branques, així com el pintat o esgrafiat de parets i façanes, públiques o
privada, amb qualsevol tipus de simbologia i materials, sense el previ permís
dels seus propietaris.
— Prohibit llançar papers, desaprofitaments i altres residus de semblant
naturalesa a la via pública.
— Prohibit col·locar de manera temerària adorns en les finestres per la part
exterior, tals com tests, plantes...sinó estan ben subjectats de manera fixa.
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Article 8. Prohibicions
Els veïns del terme municipal d’Ivars de Noguera i qui desenvolupin en ell les activitats
que la present ordenança regula tenen, en relació amb la matèria regulada en el
present Capítol, les obligacions de:
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— Prohibit col·locar anuncis, rètols, elements publicitaris sense la corresponent
autorització.
CAPÍTOL II. REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Article 9. Establiments públics
Les normes següents seran aplicables, amb caràcter general, a tots els establiments
de concurrència pública inclosos en el nomenclàtor annex de la Llei 10/1991, de policia
de l’espectacle i activitats recreatives del Parlament de Catalunya.
Els propietaris dels Establiment oberts al públic, i en defecte d’això, els titulars de
l’activitat que en ells es desenvolupi, haurien d’evitar en la mesura del possible les
actuacions que vagin o puguin anar en perjudici de la resta de persones, així com tots
aquells altres actes que puguin qualificar-se com incívics o molests. I si per raons a
ells no imputables, no poguessin evitar la seva producció, haurien d’avisar a l’autoritat
competent perquè aquestes puguin mantenir l’ordre i respecte públics.
Article 10. Limitacions en la convivència ciutadana

— Accedir als locals i dependències municipals, fora de l’horari establert.
— Dur animals solts sense les pertinents mesures de seguretat.
— Usar les infraestructures dels locals municipals i dependències oficials, fora
de l’horari fixat, sense prèvia autorització del responsable municipal o
encarregat.
— Accedir als locals municipals i dependències oficials per a la realització
d’activitats i reunions que no contin amb la preceptiva autorització municipal.
— Encendre foc fora dels llocs habilitats per a això.
— Encendre foc sense la corresponent autorització
— Subministrar begudes alcohòliques en vies i espais públics del terme
municipal d’Ivars de Noguera fora dels supòsits que haguessin estat
degudament autoritzats; en cap cas es distribuiran begudes alcohòliques als
menors d’edat.
— Consumir begudes alcohòliques en les vies públiques.
— Acampar lliurement en el terme municipal fora dels llocs habilitats per a això.
— Llançar a la via pública papers o anuncis informatius, els quals solament
podran lliurar-se en mà o en les bústies corresponents.
— Entrar amb animals en les dependències i Institucions municipals.
— Defecar i orinar, en la via pública, voreres, carrers, places, parcs i jardins,
etc...)
— Llançar aigües brutes a la via pública.
TÍTOL III. VIA PÚBLICA I JARDINS
CAPÍTOL I. UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
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Per raó de la conservació i, més àdhuc, d’un millor desenvolupament de la urbanitat
social i la convivència cívica queda prohibit:
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Article 11. Utilització de la via pública
S’entén per utilització de la via pública a l’efecte d’aquesta ordenança l’ús o
aprofitament que tota persona física o jurídica pugui fer en ella.
Es prohibeix expressament:
— Utilitzar la via pública com un lloc d’exercici o desenvolupament de
professions, treballs o oficis.
— Col·locar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars, sobre tot
vehicles.
Article 12. Utilització de béns de domini públic
En la utilització dels béns de domini públic es considerarà:
— Ús comú, el corresponent per igual a tots els ciutadans indistintament, de
manera que l’ús d’uns no impedeixi el dels altres.
— Ús general, quan concorrin circumstàncies singulars.
— Especial, si concorren circumstàncies d’aquest tipus per la seva perillositat,
intensitat o altres anàlogues.
— Ús privatiu, és el constituït per l’ocupació directa o immediata per un particular
d’una parcel·la del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part d’uns altres.

Les activitats, ocupacions o aprofitaments que impliquin una utilització comuna
especial de la via pública estaran subjectes a llicència municipal prèvia. Podrà
autoritzar-se l’ocupació de la via pública amb la finalitat següent:
— Per a la venda no sedentària.
— Per a instal·lacions de taules i cadires en bars i terrasses.
— Per a la col·locació de contenidors d’enderrocs d’obres i enderrocaments.
Article 14. Venda no sedentària
A l’efecte d’aquesta Ordenança, es considerarà venda no sedentària la qual realitzin
els comerciants fora d’un establiment comercial, de manera habitual, ocasional,
periòdica o continuada, en els recintes, perímetres o llocs degudament autoritzats, i en
instal·lacions comercials desmuntables o transportables. Aquest tipus de venda
requerirà autorització municipal, que s’atorgarà amb l’acreditació prèvia del compliment
dels requisits i les condicions establertes en la normativa vigent.
Article 15. Ús privatiu de la via pública
L’ocupació de la via pública en règim d’ús privatiu podrà ser autoritzada bé per
llicència, bé per concessió administrativa. S’autoritzarà per llicència quan no comporti
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Article 13. Ús, aprofitament i gaudi de la via pública
L’ús, aprofitament i gaudi de la via pública té en principi el caràcter d’ús comú general,
exercit lliurement per tots els ciutadans, i en les altres disposicions legals.

AJUNTAMENT
IVARS DE NOGUERA
la transformació o la modificació del domini públic, i per concessió administrativa quan
comporti aquesta transformació o modificació.
Podrà autoritzar-se l’ocupació de la via pública amb caràcter d’ús privatiu per a la
instal·lació de:
— Quioscs permanents o temporals.
— Aparells estàtics anunciadors i publicitaris il·luminats.
— Cartells publicitaris.
— Altres instal·lacions o objectes que a cada moment determini l’Ajuntament.
CAPÍTOL II. PROTECCIÓ D’ESPAIS VERDS I PAISATGE URBÀ
Article 16. Disposicions generals
És objecte de regulació en el present títol la defensa i protecció dels espais vegetals i
les plantacions efectuades sobre aquests espais i el seu entorn, tant si són de titularitat
pública com privada, i amb independència que la propietat sigui municipal, provincial o
d’altres administracions, sempre que estiguin en el terme municipal d’Ivars de Noguera
i reconegudes com zona verda o estiguin afectades per planejament urbanístic.
Article 17. Conservació, defensa i protecció de l’arbrat urbà
Les accions necessàries en relació amb l’arbrat urbà són competència de l’Ajuntament
qui haurà d’autoritzar expressament qualsevol acció que amb aquell objecte
desenvolupin els particulars.

Article 18. Parcs, jardins i places
Els ciutadans hauran de respectar les instal·lacions formades per patrimoni vegetal,
així com els parcs, jardins, places i similars, com per exemple bancs o fanals.
TÍTOL IV. MEDI AMBIENT
CAPÍTOL I. SOROLLS
Article 19. Sorolls domèstics
Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar la
producció de sorolls domèstics que alterin la normal convivència.
Els veïns procuraran, no deixar en els patis, terrasses, galeries, balconades i altres
espais oberts o tancats, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin de
manera continuada el descans dels veïns. A qualsevol hora haurien de ser retirats pels
seus propietaris o encarregats quan, de manera evident, ocasionin molèsties als altres
ocupants de l’edifici o dels edificis veïns.
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Els propietaris de terres on hagi arbres, contigus a la via pública, procediran al seu
manteniment de manera que no ocupin la citada via.. Aquest incompliment facultarà a
l’Ajuntament per a l’execució subsidiària dels treballs necessaris, per compte del
propietari obligat.
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Article 20. Sorolls produïts per activitats industrials i comercials
L’emissió de sorolls i vibracions derivats de l’exercici de la indústria, i activitats en
general, ja siguin comercials, professionals, o de qualsevol tipus, no podrà, en cap cas,
sobrepassar els nivells màxims, ni en horari establert en la preceptiva llicència
municipal ni en la legislació específica que regula aquesta matèria.
Article 21. Activitat en la via pública
Les festes, revetlles i altres formes de manifestació popular haurien de comunicar-se a
l’Administració Municipal, perquè aquesta pugui disposar les mesures necessàries per
al seu correcte desenvolupament.
En tot cas haurien de complir-se els requisits següents:
— La sol·licitud d’autorització o comunicació, en la qual es farà constar l’hora
d’inici i de finalització de la festa o l’acte, haurà de formular-se amb la mateixa
antelació que la legislació vigent assenyala per a sol·licitar l’autorització
governativa o autonòmica, segons correspongui.
— L’Ajuntament, en atenció a la possible incidència per sorolls, o qualsevol altra
alteració de la convivència ciutadana, podrà recomanar l’adopció de mesures a fi
de reduir les molèsties que es puguin ocasionar.

Cap silenciador estarà muntat amb dispositius de bypass o altres que li puguin deixar
fora de servei. Cap persona podrà fer funcionar un vehicle de manera que origini
sorolls excessius o estranys.
Queda especialment prohibida la utilització del clàxon o senyals acústics, alarmes
activades, excepte en els casos d’emergència i els previstos en la normativa de
seguretat viària.
També queden especialment prohibits els sorolls originats per acceleracions brusques i
estridents.
CAPÍTOL II. RESIDUS
Article 23. Concepte de residus
Es defineixen com deixalles i residus sòlids urbans els següents:
— Residus sòlids que constitueixin escombraries domiciliària o es generin per les
activitats comercials o de serveis, així com els procedents de la neteja viària o
dels parcs i jardins.
— Vehicles i estris domèstics, maquinària i equip industrial abandonat.
— Enderrocs i restes d’obres.
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Article 22. Circulació de vehicles
Els vehicles que circulin pel terme municipal d’Ivars de Noguera aniran equipats d’un
silenciador adequat, permanentment en funcionament i en bon estat, per a evitar un
excés de soroll o sorolls estranys i molests en relació amb aquells que duen el tipus de
silenciador d’origen o homologat per la Unió Europea.
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— Residus biològics i sanitaris, incloent els animals morts, i els residus o estris
procedents d’activitats sanitàries, d’investigació o fabricació, que tinguin una
composició biològica i que hagin de sotmetre’s a tractament específic.
— Residus industrials, incloent llots i fangs.
— Residus d’activitats agrícoles, entre els quals s’inclouen expressament
substrats utilitzats per a cultius forçats i els plàstics i altres materials utilitzats per
a la protecció de tals cultius contra la intempèrie.

Article 25. Obligacions de neteja dels titulars de llicència de l’ocupació de la via pública
Serà obligació de tot titular d’una llicència o autorització d’ocupació de la via pública,
mantenir net l’espai que es desenvolupi l’activitat autoritzada, durant l’horari que es
dugui a efecte l’activitat i deixar-lo en dita estat després de la finalització de l’exercici
d’aquella, especialment en el cas de tractar-se de quioscs o posades instal·lats en la
via pública, o de bars, cafès o similars, pel que es refereix a aquest últim cas, a la
superfície de la via pública que s’ocupi amb vetlladors i cadires així com els
contenidors d’obra.
TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 26. Inspecció
Correspon a l’Ajuntament la vigilància del compliment del disposat en la present
Ordenança.
Els ciutadans estan obligats a prestar col·laboració a l’acció municipal inspectora, a fi
de permetre que es duguin adequadament a efecte els controls, la recollida
d’informació, presa de mostres i altres labors necessàries per al normal compliment
d’aquesta acció inspectora.
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Article 24. Regulació dels residus
Es prohibeixen la realització d’actuacions tals com:
— Dipositar escombraries, fora dels contenidors adequats, situats en la via
pública, dificultant el trànsit o causant trastorn als ciutadans.
— Dipositar mobiliari en els contenidors, ja que per a aquests residus
l’Ajuntament té habilitat un servei independent, on els particulars podran dipositar
tots els residus que no puguin eliminar-se en els contenidors generals.
— Llançar o dipositar desaprofitaments, embalatges i, en general, qualsevol tipus
de residus, en les vies públiques o privades, en els seus accessos i en els solars
o finques barrades o sense barrar, havent d’utilitzar-se sempre els elements de
neteja viària (contenidors, papereres, etc.) específicament destinats a tal fi.
— La utilització de la via pública com zona d’emmagatzematge de materials o
productes de qualsevol tipus.
— Es prohibeix expressament la incineració incontrolada de qualsevol tipus de
residus a cel obert.
— Qualssevol altres similars que vagin en detriment de la conservació, neteja de
les vies públiques.
— No està permès la neteja i reparació de vehicles a la via pública.
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Article 27. Potestat sancionadora
Conforme a l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’exercici de la potestat sancionadora correspondrà a l’Alcalde, dintre de
l’àmbit de les seves competències, respecte de les conductes i infraccions la sanció de
les quals i inspecció tingui atribuïdes legal o reglamentàriament i sempre prèvia
incoació de l’expedient administratiu corresponent, tot això sense perjudici que hagi de
posar-se els fets en coneixement d’altres instàncies administratives que poguessin
resultar competents per raó de la matèria o de l’autoritat judicial quan poguessin
revestir els caràcters de delicte o mancada.
L’expedient sancionador que s’instrueixi haurà d’observar quant sobre la matèria i el
procediment disposen l’article 17 del Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament de Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora, i
els articles 80, 127 i següents, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 28. Infraccions
A l’efecte de la present Ordenança les infraccions es classifiquen molt greus, greus i
lleus.

— Accedir als locals i dependències municipals fora de l’horari establert o per a
la realització d’activitats i reunions que no contin amb la preceptiva autorització
municipal.
— Usar les infraestructures dels locals municipals i dependències oficials, fora de
l’horari fixat, sense prèvia autorització del responsable municipal o encarregat.
— Subministrar begudes alcohòliques en vies i espais públics del terme
municipal d’Ivars de Noguera fora dels supòsits que haguessin estat degudament
autoritzats; en cap cas es distribuiran begudes alcohòliques als menors d’edat.
— Dipositar escombraries fora de contenidors en la via pública, dificultant el
trànsit o causant trastorn als ciutadans.
— Dipositar mobiliari en els contenidors, ja que per a aquests residus
l’Ajuntament té habilitat un servei independent.
Es consideren infraccions greus la reiteració d’infraccions lleus, i qualsevol de les
quals s’enumeren a continuació:
— No realitzar un ús adequat de les vies i espais públics [entenent per tals:
carrers, places, camins, parcs, jardins, fonts,...], dels locals municipals i
dependències oficials del terme municipal.
— Fer un ús inadequat dels materials i estris que es trobin en els locals
municipals i dependències oficials.
— Consum compartit de begudes alcohòliques (“botellon”) en les vies públiques.
— Acampar lliurement en el terme municipal fora dels llocs habilitats per a això.
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Es consideren infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus, i
qualsevol de les quals s’enumeren a continuació:
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— La neteja i reparació de vehicles a la via pública.
— Entrar a les piscines municipals forà de l’hora que legalment estant obertes
— El donar menjar als animals a la via pública, fora dels llocs habilitats per a les
comunitats.
— El pintar “grafitis” a les parets sense la corresponent autorització en el cas
d’una activitat programada .
Es consideraran faltes lleus totes aquelles infraccions a aquesta Ordenança que no
estiguin tipificades ni com greus ni com molt greus.
Article 29. Sancions
Les multes per infracció d’aquesta Ordenança Municipal haurà de respectar les
següents quanties:
— Infraccions molt greus: fins a 600 euros.
— Infraccions greus: fins a 300 euros.
— Infraccions lleus: fins a 100 euros.
Amb el reconeixement exprés de la responsabilitat sobre la infracció comesa, i per
sol·licitud de l’infractor, es podrà concedir la substitució de la corresponent sanció
econòmica per la realització de treballs en benefici de la comunitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Prescripció
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades
per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any.
DISPOSICIÓN FINAL
La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i romandrà en
ell fins a la seva modificació o integra derogació.
L’entrada en vigor d’aquest ordenança serà l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
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Les hores de prestació de servei en benefici a la comunitat en substitució d’una sanció
administrativa són proporcionals a l’import de la sanció imposada. El càlcul es farà a
partir del preu/hora del salari mínim interprofessional dels treballadors no qualificats
temporals.
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Ivars de Noguera, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde, Josep Magrí Mangues

