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SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

12/2020
Junta de Govern Local
Ordinària
14 de juliol de 2020
13:00
Acta

A la Sala de reunions de la quarta planta de l’Edifici El Viver, a 14 de juliol de 2020, es reuneix
la Junta de Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Xavier García Albiol
Juan Fernández Benítez
Cristina Agüera Gago
Daniel Gracia Álvarez
Irene González Poveda
Remedios Hijano Cruzado
Leonor Martínez Lacambra
Jordi Crisol González

Alcalde
1r. Tinent d'Alcaldia
2a. Tinent d'Alcaldia
3r. Tinent d'Alcaldia
4a. Tinent d'Alcaldia
Secretària accidental
Viceinterventora
Tresorer accidental

PP
PP
PP
PP
PP

ASSISTENTS COM A OBSERVADORS:
Han assistit d’acord amb la resolució de l’alcalde de 26 de maig de 2020, com a
observadors/es, amb veu però sense vot:
Teresa González Moreno
Nora San Sebastián Martínez

Regidora
Regidora

PSC
GBeC

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2020.
Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones
2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2019/00008172D:
Proposta a l’alcaldia de desestimar la sol·licitud de la subvenció de concurrència competitiva
per a l’any 2019 relativa a Serveis Socials.
Àmbit de Territori i Sostenibilitat
3. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00019080Y:
Aprovar la participació de l’Ajuntament de Badalona al projecte BAETULO, LIFE Climate
Change Adaptation 2019 de la Unió Europea.
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Proposicions urgents

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2020.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 de
juliol de 2020.
Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones
2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat Expedient: 2019/00008172D:
Proposta a l’alcaldia de desestimar la sol·licitud de la subvenció de concurrència
competitiva per a l’any 2019 relativa a Serveis Socials.
1. Concurs públic per a la concessió de subvencions, expedient de referència:
Expedient concurs
Referència addicional
Objecte del concurs
Data resolució
Òrgan que va resoldre
Bases de la convocatòria

2019/0004866S
48/SUB-1/19
Convocatòria d’atorgament de subvenció per part de
l’Ajuntament de Badalona per concurrència competitiva per
l’exercici 2019
20/03/2019
Alcalde
Aprovades inicialment per Ple de l’Ajuntament de data
26/02/2019

Data de publicació de l’anunci de
13/03/2019
la convocatòria
Termini de presentació de les
Del 25/03/2019 al 23/04/2019
sol·licituds
2. L’entitat FUNDACIÓ ADRA BADALONA amb CIF G82262932 va presentar una sol·licitud de
subvenció en la convocatòria en regim de concurrència competitiva, destinades a entitats que
realitzen activitats o programes referits a serveis socials per a l’exercici de 2019, en data 5
d’abril de 2019 i número d’expedient 8172D pel projecte "Projecte infantil" la descripció del qual
consta com un projecte que es basa en nodrir dues vegades al mes, amb productes de primera
necessitat com bolques, tovalloletes i llet infantil a un nombre que gira entorn a 80 nadons, que
es dirigeixen a les nostres instal·lacions enviats per l’assistenta social del nostre municipi.
3. D’acord amb l’informe tècnic de la cap del Departament de Programes d’Acció Social de
Ciutat, de data 16/06/2020, que consta incorporat a l’expedient de referència, es proposa
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denegar la subvenció a l’entitat Fundació ADRA degut al incompliment dels requisits
contemplats a les Bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions per part de
l’Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva durant l’any 2019, i no haver presentat
degudament, dins el termini establert, la documentació establerta a aquestes Bases.
FONAMENTS DE DRET
1) Segons disposa l’art. 35.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la motivació dels actes que posin fi als procediments
selectius i de concurrència competitiva s’ha de fer de conformitat amb el que disposen les
normes que regulen les seves convocatòries, i en tot cas han de quedar acreditats en el
procediment els fonaments de la resolució que s’adopti.
2) L’apartat 1 de les Bases específiques que regiran l’atorgament de subvencions per part de
l’ajuntament de Badalona per concurrència competitiva durant l’any 2019, d’acord amb el que
preveu l’article 17.2 de la llei general de subvencions, estableix que l’objecte de les bases és
regular regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part de l’Ajuntament
de Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública
o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència
municipal o siguin d’interès local i que tinguin caràcter educatiu, per entitats veïnals, culturals,
de cooperació, esportius, juvenils, referents a feminismes, a serveis socials, a convivència i a
salut, i s’ajustaran, a més als requisits específics generals, als criteris establerts pels
departaments, serveis o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.
En el mateix apartat disposa, que per a la concessió de les subvencions, les actuacions i
programes que es presentin hauran de tenir en compte i complir les especificacions d’aquestes
Bases específiques generals així com les bases específiques de l’annex corresponent, tenint
en compte que l’annex que li serà d’aplicació serà aquell que, en funció de l’objectiu i/o finalitat
específica de l’actuació o projecte, tingui un pes específic més important al respecte en
comparació a la de la resta d’annexos de bases específiques.
3) En aquest sentit l’apartat 3 de les Bases objecte de la convocatòria estableix que:
Podran obtenir la condició de beneficiaris aquelles entitats que compleixin els requisits
establerts als annexos corresponents, tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4
d’aquestes bases específiques, i compleixin les condicions i els requisits següents:
3.1. Condicions:
• Que les entitats duguin a terme actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al
municipi de Badalona.
• Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal en el termes de l’art. 1
de les presents Bases.
• Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
3.2. Els requisits que s’han d’acreditar degudament són:
◦ Estar legalment constituïdes i inscrites al registre d’entitats de la Generalitat i de l’Ajuntament
de Badalona.
◦ No estar incurs en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art. 13.2 i 3
LGS en relació a l’art. 26 del reglament de la llei general de subvencions, en endavant RLGS.
◦ Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament de
Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.
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◦ Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de
l'Ajuntament.
◦ El compliment dels requisits específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen
als annexos de les presents bases.
• De conformitat amb l'art. 18 de la LGS, en relació amb l'art. 3.4 de la llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, (llei 19/2014, de 29 de desembre) en endavant
LTAIPBG_CAT, els beneficiaris que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000
euros anuals o si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixen de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, hauran
de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts en els termes i condicions establerts en
la LTAIPBG_CAT.
• Així mateix, de conformitat amb l’art. 15.2 de la LTAIPBG_CAT, si l’import de les subvencions
atorgades és superior a 10.000 euros, si els beneficiaris són persones jurídiques, tenen
l’obligació de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
• Els beneficiaris hauran de donar compliment a la LTAIPBG_CAT, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable.
4) En el mateix sentit l’apartat 4 de les Bases objecte de la convocatòria estableix que:
4.1. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran complimentant el model instància
proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o a
les Oficines Municipals de Districte, instància que tindrà el següent contingut:
• Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF).
• Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de NIF).
• Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
• Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l'activitat
projectada.
• En cas de sol·licitud de la subvenció per a activitats i/o programes, pressupost de l’activitat i/o
dels programa/es per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l’entitat.
4.2. A la instància s’haurà d'adjuntar la següent documentació:
• Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat.
• Fotocòpia del NIF de l’entitat.
• Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si escau, l’import de la subvenció en cas que
aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la
subvenció.
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici anterior, els
tres documents abans referits es podran suplir omplint el document “declaració de vigència de
la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.
• Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat pel cas que sigui la
primera vegada que es sol·licita subvenció.
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• Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i de que la
persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció
(certificats i/o actes corresponents).
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici anterior,
l’esmentada documentació es podrà suplir omplint el document “Certificat de la composició de
la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i atorgament d’autorització a la persona
que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.
• Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents
certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sens
perjudici que l’entitat autoritzi.
5) D’acord amb l’apartat 8 de les Bases especifiques que regeixen l’atorgament de les
subvencions de la convocatòria per a l’any 2019, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds
de subvencions mitjançant concurrència competitiva, es l’alcaldia a proposta de la Junta de
Govern Local, com a òrgan col·legiat.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, adopti
l’acord següent:
PRIMER.- Proposar a l’alcaldia desestimar la sol·licitud de la subvenció de concurrència
competitiva per a l’any 2019, relativa a Serveis Socials, ja que ’acord amb l’informe tècnic que
consta a l’expedient, l’entitat FUNDACIÓ ADRA BADALONA CIF G82262932 no compleix els
requisits contemplats a les Bases específiques que regeixen l’atorgament de subvencions per
part de l’Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva durant l’any 2019, per no haver
presentat degudament, dins el termini establert, la documentació establerta a aquestes Bases,
amb l’objecte i número d’expedient relacionats a continuació:
Nº Expedient
2019/00008172D

Interessat
FUNDACIÓ ADRA BADALONA
CIF G82262932

Objecte
Nodrir dues vegades al mes, amb
productes de primera necessitat
com bolques, tovalloletes i llet
infantil a un nombre que gira entorn
a 80 nadons, que es dirigeixen a les
nostres instal·lacions enviats per
l’assistenta
social
del
nostre
municipi

SEGON.- Notificar que contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és
immediatament executiu, i de conformitat amb els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els art. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en què rebi la seva notificació, si aquest fos expressa; si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que s pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
Àmbit de Territori i Sostenibilitat
3. Departament d'Ecologia Urbana Expedient: 2020/00019080Y:
Aprovar la participació de l’Ajuntament de Badalona al projecte BAETULO, LIFE Climate
Change Adaptation 2019 de la Unió Europea.
ANTECEDENTS
En data 2 de setembre de 2019 l’alcalde Alejandro Pastor López, actuant en representació de
l’Ajuntament de Badalona va signar la documentació tècnica del projecte BAETULO dins la
convocatòria LIFE Climate Change Adaptation 2019 de la Unió Europea, en qualitat d’associat
beneficiari. Segons aquest document, que consta a l’expedient, accepta les condicions
establertes al GRAN AGREEMENT, document que defineix les condicions d’execució del
projecte.
El cap del departament d’Ecologia Urbana ha emès l’informe justificatiu al qual proposa aprovar
amb efectes 1 de Juliol de 2020 la participació de l’ajuntament de Badalona, així com acceptar
la subvenció que es deriva en relació al projecte BAETULO en qualitat de beneficiari associat,
en les condicions definides a l’acord de concessió de subvenció o GRANT AGREEMENT.
Segons aquest informe, el projecte té per objectiu el desenvolupament i implementació d’un
sistema d’alerta integral per la ciutat de Badalona, com a mesura d’adaptació al canvi climàtic,
que engloba en un mateix sistema els avisos i protocols d’emergència per tots els riscos
climàtics que poden afectar al municipi: inundacions pluvials, descàrregues del sistema de
clavegueram a mar, onades de calor, onades de fred, ventades, incendis forestals, temporals
marítims i episodis de contaminació atmosfèrica.
El projecte ha estat preparat per Aquatec-AIRCUD , que és el soci coordinador beneficiari, I
participen juntament amb l’ajuntament de Badalona com a socis benefiaris Aquatec-Software
Factory, Aigües de Barcelona I l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El coordinador del projecte
és quí rebrà el finançament europeu i serà el responsable de distribuir aquest finançament
entre els beneficiaris associats.
El projecte contempla la instal·lació dels 15 sensors de nivell als sobreeixidors del col·lector de
llevant que serviran per detectar i quantificar els desbordaments a mar de la xarxa de
clavegueram en temps de pluja o bé per causes accidentals, donant així compliment a les
exigències derivades del RD 1290/2012 i ordre ministerial AAA/2056/2014, on estableix entre
d’altres disposicions la necessitat de disposar d’un sistema de detecció i quantificació de
desbordaments. També s'instal·laran cinc càmeres a punts encara per determinar i què
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mitjançant el tractament de les imatges mitjançant intel·ligència artificial permetran detectar
diversos riscos com ara inundacions, risc d’arrossegament de persones o bens, temporals. etc.
El projecte té una durada de 2 anys I mig, entre 01/07/2020 I el 31/12/2022, amb un pressupost
global de 1.201.554 €, del qual la Unió Europea financia un 55%, per import de 660.853€.
L’informe tècnic detalla el pressupost global del projecte desglossat per a cada un dels socis
indicant les quantitats que en cada cas subvenciona la Unió Europea, què en el cas de
Badalona ascendeix a 116.802 Euros.
Pel que fa als compromisos econòmics que implica per a l’ajuntament la participació en aquest
projecte, l'informe tècnic indica el següent:
“L’Ajuntament per la seva banda i a efectes de justificació del projecte haurà d’assumir la
quantitat de 131.566€. Quantitat a la què es podran sostreure els costos associats a la
dedicació de personal propi, ja coberts pel Capítol l dels pressupostos municipals. El que
comportarà un desemborsament real de l’ordre dels 86.000 euros. “
L’ajuntament de Badalona, igual que la resta de participants/Beneficiaris, tal i com queda
establert a les condicions de la UE haurà de signar davant del coordinador del projecte el
Partnership Agreement. Contracte que regula i aplica les condicions del Grant Agreement a
cada un dels beneficiaris del projecte.
Consta a l’expedient acord d’incoació del 3er Tinent d’Alcaldia I regidor de l’Àmbit de Territori I
Sostenibilitat, de data 29 de juny de 2020 , en virtut del qual va resoldre:
Primer.- Subscriure l’informe emès pel cap del Departament d’Ecologia Urbana en tots els seus
termes, i designar responsable tècnic del projecte al
cap del Dep.
d’Ecologia Urbana.
Segon.- Iniciar procediment administratiu per aprovar la participació de l’ajuntament de
Badalona al projecte BAETULO, LIFE Climate Change Adaptation 2019 de la Unió Europea, en
qualitat de beneficiari associat i en les condicions definides al GRAN AGREEMENT, amb
efectes 1 de juliol 2020.
Tercer.- Realitzar els tràmits requerits per a la dotació pressupostària necessària per donar
compliment als compromisos municipals que es deriven del projecte.
FONAMENTS DE DRET
I. D’acord amb la regulació establerta a l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases del règim local, (en endavant LBRL) els municipis tenen competència
sobre el «medi ambient urbà, en particular parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció davant la contaminació acústica, lumínica atmosfèrica a les zones urbanes» i
l’article 25.2.j) estableix la competència en «protecció de la salubritat pública». Així mateix,
l’article 26.1d) LBRL prescriu que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de prestar,
en tot cas, el servei de medi ambient urbà. Competències també recollides als articles 66 i 67
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 (en endavant LMRLC).
II. El programa LIFE és l'instrument de finançament de la UE per al medi ambient i l'acció
climàtica creat el 1992.La Comissió Europea gestiona el programa LIFE a través dels seus
serveis Direcció General de Medi Ambient i Direcció General d'Acció Climàtica L'actual
programa LIFE va ser creat pel Reglament 2014-2020 que estableix els subprogrames de Medi
Ambient i Acció Climàtica de el Programa LIFE per al període de finançament 2014-2020. El
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programa de treball plurianual LIFE per 2018-2020 detalla les prioritats de finançament actuals.
Aclareix els pressupostos especificant quin tipus de projectes poden rebre suport dins dels
subprogrames per al medi ambient i l'acció climàtica.
III. Els articles. 2.1.d) I 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), enumera i
regula les subvencions com un dels recursos de les entitats locals.
IV. Els articles 213 I ss del TRLRHL , pel que fa al contingut, extensió I efectes de la funció
interventora.
V. La regulació establerta al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en tot allò que fa referència a
l’exercici de la funció interventora de control dels actes generadors d’obligacions de contingut
econòmic. Concretament, l’article 7 del Reial Decret 424/2017 preveu la fiscalització prèvia dels
actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o
comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.
La funció interventora s’ha d’exercir en les seves modalitats d’intervenció formal i material. La
intervenció formal consisteix en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per
a l’adopció de l’acord mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin
d’estar incorporats a l’expedient. En la intervenció material s’ha de comprovar l’aplicació real i
efectiva dels fons públics.
VI. D’acord amb el que preveuen l’article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
VII. L’òrgan competent per adoptar aquest acord és la Junta de Govern Local, per delegació
de l’alcalde, per tractar-se d’un acord amb efectes econòmics que comporta per a l’Ajuntament
una despesa superior a 75.000€,
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 2020003532
de data 26 de maig de 2020, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 10 de
juny de 2020.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local, adopti
l’acord següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la participació de l’ajuntament de Badalona al projecte BAETULO, LIFE
Climate Change Adaptation 2019 de la Unió Europea, en qualitat de beneficiari associat, I
acceptar la subvenció que comporta, en les condicions definides al GRAN AGREEMENT, amb
efectes 1 de juliol 2020
Segon.- Realitzar els tràmits requerits per a la dotació pressupostària necessària per donar
compliment als compromisos municipals que es deriven del projecte.
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Secretaria General

Tercer.- Designar responsable tècnic del projecte al
d’Ecologia Urbana.

cap del Dep.

Quart.- Notificar a AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, a Tresoreria
i a la Intervenció municipal.
Cinquè.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015,de l'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el
termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciós administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent a aquell en que rebi la seva notificació, si aquesta fos expressa; si
no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la que es produís la
desestimació presumpta del recurs.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Votació:
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
Proposicions urgents
No es van presentar cap.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les tretze hores i deu minuts, de la qual com a
secretària accidental dono fe.
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