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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 de setembre de 2022 

 
 

 

 
Assisteixen 

 
L’Alcalde  

Francesc Bonet Nieto 
 

Regidors: 
Jordi Orriols Vilaró 

Manel Imedio Bernardo 

Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa 

 
Excusen la seva assistència: 

 
Personal tècnic: 

Sergi Ferrer, TAG 
Maria Poble, Arquitecta 

Jordi Lorente, Enginyer 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 15 de setembre de 2022, 

es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 

relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió de la Junta 

de Govern Local. 

Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 

inclosos en  
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ORDRE DEL DIA 
 

1.1. JGL2022/29 Ordinari 08/09/2022 
 

2. Propostes 
2.1. Secretaria 

2.1.1. Adjudicació del subministrament dels sistemes de gravació i transmissió 
d’actes i el seu manteniment (micròfons)  

 

2.1.2. Aprovació ampliació contracte pel servei de redacció del projecte de reforma 
de dos edificis per a dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació, si s'escau, del compte justificatiu i cancel·lar la bestreta de caixa 

fixa de l'Àrea d'educació (directora DADES PROTEGIDES) 

 
2.3.2. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar del material de 

la festa de final de curs de l’escola bressol municipal L’Alzina 
 

2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2022/02896 per al pagament de 
residència. 

 
2.4. Serveis Tècnics 

2.4.1. Aprovar els preus contradictoris i la quarta certificació i factura corresponent 

del Projecte de Remodelació de la Plaça Onze de Setembre 
 

2.4.2. Aprobació 2a certificació Gual Font Sant Cristòfol 
 

2.4.3. Exp.22/964 -Aprovar llicència per legalitzar piscina, bassa, porxo al DADES 
PROTEGIDES 

 
2.4.4. Aprovar 3a certificació de Pinedes Castellet i preus contradictoris 

 

2.4.5. Aprovació 3a certificació obra Gual Font Sant Cristòfol 
 

 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 8 de setembre de 2022la qual 

s’aprova per unanimitat. 
 

 
 

1.1. JGL2022/29 Ordinari 08/09/2022 

 
2. Propostes 

2.1. Secretaria 
2.1.1. Adjudicació del subministrament dels sistemes de gravació i 

transmissió d’actes i el seu manteniment (micròfons)     
 

Atès que en data 21 d’octubre de 2021 es va acordar  l’adhesió del l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a la primera prorroga de l’Acord marc del subministrament 
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de sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com l’aprovació 

del plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques. 
 

Atès que existeix la necessitat d’adquirir 9 micròfons per tal d’instal·lar els sistemes 
de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes. 

 
Vistos els pressupostos presentats per l’empresa Servicios Microinfromàtica SA , 

relatius a les actuacions anomenades anteriorment.  

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Servicios Microinfromàtica 

SA els béns i serveis següents: 
 

 

 

 
Segon.- Autoritzar i disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-629000 

“videoacta” Enllumenats Diversos l’import de 6.690,09 euros (IVA inclòs) en concepte 
d’adquisició de micròfons. 

 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Servicios 
Microinfromàtica SA, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.1.2. Aprovació ampliació contracte pel servei de redacció del projecte de 

reforma de dos edificis per a dependències municipals de Santa Eulàlia de 
Ronçana    

 
Atès que en data 17 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 

per a contractació dels serveis de redacció de diversos projectes de millores de vials 
municipals i el projecte de reforma de dos edificis per a dependències municipals de 

Santa Eulàlia de Ronçana, 
 

Atès que en data 28 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local acorda aprovar 

l’adjudicació del contracte dels serveis de redacció del projecte de reforma de dos 
edificis per a dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana (lot 3), a 

l’empresa AS Arquitectura per un import de 8.349 euros (IVA inclòs) amb càrrec a 

Prestació 8 Sistema d’àudio sala convencional primers 5 
micròfons 

1  3.933,00 € 3.933,00 
€ 

Prestació 9 Sistema d’àudio sala convencional següents 

micròfons 

4  399,00 € 1.596,00 

€ 

SUBTOTAL OFERTA (IVA no 

inclòs) 

   5.529,00 

€ 
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l’aplicació pressupostària 1-920 -632017 INVERSIONS JUTJAT I CASA DEL MESTRE 
corresponent al LOT 3, 

 
Atès el projecte bàsic presentat el 12 de juny de 2022 amb número de registre 

d’entrada 4268, per l’arquitecte Andrea Solé, 
 

Atès el projecte executiu presentat a través de la plataforma “WeTransfer” el 6 de 
setembre de 2022, per l’arquitecte Andrea Solé, 

 

Atès que l’arquitecta redactora del projecte, manifesta la necessitat d’incrementar el 
cost del contracte per la redacció del projecte, degut a l’increment recent dels 

materials de la construcció que ha repercutit en l’import final de l’obra i en 
conseqüència els honoraris inicials previstos per la redacció del projecte, 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’increment del contracte per la redacció del projecte de reforma de 
dos edificis per a dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, per un 

import de 834,90 euros, IVA inclòs, per l’arquitecta Andrea Solé. 
 

Segon.- Autoritzar i Disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-920-632017 
Inversions jutjat i casa del mestre per un import de 834,90 euros corresponent a 

l’ampliació del contracte de la redacció del projecte de reforma de dos edificis per a 
dependències municipals de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 

l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 

caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 
dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 

d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 

al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures    
 

Vistes les factures de la relació O/2022/39 degudament registrades i conformades. 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les factures segons relació núm. O/2022/39 d’import 175.956,40 
euros. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Aprovació, si s'escau, del compte justificatiu i cancel·lar la bestreta de 

caixa fixa de l'Àrea d'educació (directora DADES PROTEGIDES) 

 
    

Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 2022/56 de data 16 de febrer de 2022 s’atorga  
la bestreta de caixa fixa atorgada a la Sra. DADES PROTEGIDES per despeses de 

l’Àrea d’Educació per l’adquisició de material pedagògic no inventariable i fungible 
per la realització d’activitats educatives de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina de Santa 

Eulàlia de Ronçana de conformitat amb l’establert als articles 190 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL), 

73 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 33 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2022. 
 

Atès que la persona habilitada perceptora dels fons és la responsable de la custòdia, 
ús i justificació del mateixos, i està obligada a justificar l’aplicació de les quantitats 

percebudes durant l’exercici pressupostari en que son concedides, segons estableixen 
els articles 190.2 del TRLRHL, 74.4 del RD 500/1990 i 32 de les Bases d’Execució del 

Pressupost 2022.  
 

Vist el compte justificatiu presentat pel següent habilitat al qual s’adjunten els 

justificants degudament conformats. 
 

Decret HABILITAT ÀREA 
IMPORT 

BESTRETA 

IMPORT 

JUSTIFICAT 

2022/56 
DADES 

PROTEGIDES 
Àrea d’Educació 500,00€ 480,80 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu de bestreta de caixa fixa, així com les 
corresponents fases d’Autorització, Disposició i Reconeixement de l’Obligació: 

 
 

 

EMPRESA CONCEPTE /SERVEI IMPORT 

UNIHOME MATERIAL ESCOLA 62,75 

UNIHOME MATERIAL JORNADA PORTES OBERTES 69,25 

CAN FERRER CONTES DE SANT JORDI 81,57 

CAN FERRER CONTES DE SANT JORDI 24,50 

LA LLIÇANENCA PLANTER HORT 45,81 

LA LLIÇANENCA PLANTER HORT 23,72 
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Segon.- Reintegrar de la targeta prepagament de l’habilitada la quantitat de 19,20 
euros en concepte de sobrant i cancel·lar la bestreta de caixa fixa de 500 euros 

atorgada per Decret d’Alcaldia a la Sra. DADES PROTEGIDES. 
 

Tercer.- Traslladar el present acord a les persones interessades, al departament de 

Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal pel seu immediat compliment. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

2.3.2. Aprovació, si s’escau, de justificació de pagament a justificar del 

material de la festa de final de curs de l’escola bressol municipal L’Alzina    
 

Vist que a data de 11 de juliol  de 2022 va aprovar la concessió del següent pagament 
a justificar: 

 

Servei Perceptor 

Import pagament a 

justificar Import Justificat 

Educació DADES PROTEGIDES 500,00€ 460,06€ 

 

Atès l’establert als articles 190.1 i 190.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i art. 69  del Reial 

Decret 500/1990, de 20 d’abril, d’acord amb els quals els perceptors d’aquests fons 
estan obligats a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim 

de 3 mesos des de la percepció dels mateixos. 

 
Vist que el compte justificatiu del pagament a justificar, així com els comprovants del 

pagament de les despeses que el composen degudament signats és de 39,94 euros. 
 

Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents  
 

ACORDS : 
 

Primer.- Aprovar el compte justificatiu del pagament a justificar, així com el 

corresponent document justificatiu del pagament de les despeses per import total de 
460,06 euros. 

 

EMPRESA CONCEPTE /SERVEI IMPORT 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 47,98 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 27,68 

EMPRESA CONCEPTE /SERVEI IMPORT 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 7,99 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 23,97 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 29,59 

AMAZON MATERIAL ESCOLAR 19,99 

CAN FERRER CONTES DE SANT JORDI 16,00 

 TOTAL 480,80 
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DATA  FACTURES PARTIDA P. DESPESA 

14/07/22 1 Lluis Estrany 

4-323-

226094 276,30 € 

15/07/22 2 
Fruiteria de Bon 
Gust 

4-323-
226094 183,76 € 

TOTAL   460,06€ 

 

Segon.- Reintegrar de la targeta prepagament de l’habilitada la quantitat de 39,94 
euros en concepte de sobrant i cancel·lar el pagament a justificar de 500 euros 

atorgada per Decret d’Alcaldia a la Sra DADES PROTEGIDES. 
 

Tercer.-Traslladar el present acord a les persones interessades i a la Tresoreria 
Municipal. 

 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 
2.3.3. Ajut econòmic d’urgència social expedient 2022/02896 per al 

pagament de residència.    
 

Vist l’informe de l’educador social de data 12 de setembre de 2022, per l’ajut 
econòmic d’urgència social al sol·licitant de l’expedient 2022/02896, per al pagament 

puntual de residència per tal de prevenir una situació de risc i cobrir les necessitats 

bàsiques.  
 

 
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Concedir ajut econòmic d’urgència social per al pagament de la primera 

quota mensual derivada de l’ingrés a la residència Bonavista de Lliçà de Vall, al 
sol·licitant de l’expedient 2022/02896, corresponent a la quota del mes de setembre 

de 2022, per un import total de 1.950 euros.  
 

Segon.-Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el  pagament de l’ajut 
d’urgència social  per un import total de 1.950 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària de subvencions  famílies i adults:  urgència social núm. 2-231-
480010.  

 

Tercer.-Notificar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 

Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 

al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
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S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Aprovar els preus contradictoris i la quarta certificació i factura 

corresponent del Projecte de Remodelació de la Plaça Onze de Setembre    
 

Vist el segon informe de revisió de preus del pressupost del Projecte de Remodelació 

de la Plaça Onze de Setembre, amb data de 29 d’agost de 2022, i l’acceptació dels 
preus contradictoris, PC-13, PC-14, PC-15 i PC-16, signat per la direcció d’obres, 

l’arquitecte Jordi Barri Segon, i pels representants de l’empresa contractista Obres i 
Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodriguez i Montserrat Peiris Peiris, 

 
Vista la quarta certificació de l’obra de Remodelació de la Plaça Onze de Setembre, 

corresponent als treballs executats fins al mes de agost del 2022, signada per la 
direcció d’obres, l’arquitecte Jordi Barri Segon, pels representants de l’empresa 

contractista Obres i Paviments Llovet, SL, Francisco Martin Rodriguez i Montserrat 

Peiris Peiris, i per la tècnica municipal, Cristina Fontàs Vidal. 
 

 
Es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar els preus contradictoris PC-13, PC-14, PC-15 i PC-16: 

 

Partides on s’ha modificat algun element de la seva justificació, amb la conseqüent 
modificació del preu unitari. (PC-13 i PC-14). 

 

• PC-13. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 

de 50 mm de gruix total. 
 

• PC-14. Paviment continu absorbidor d'impactes, de cautxú, realitzat “in situ”, 

de 80 mm de gruix total. 

 

Partides noves que mancaven del projecte original o que substitueixen d’altres 
existent al projecte. (PC-15 i PC-16). 

 

• PC-15. Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix. 

 
• PC-16. Armari d'obra ceràmica amb paret de tancament de gruix de 15 cm, 

de maó perforat hidrofugat de 240x140x50 mm, arrebossat interior i 
revestiment exterior d'enfoscat amb coronació amb peça prefabricada 

ceràmica. Inclou fonamentació. 

 

Segon.- Aprovar la quarta certificació i factura corresponent (número 220180)  

d’import de 92.005,97 euros (IVA inclòs). 
Tercer.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-1532-609003 Plaça 11 de setembre, per un import de 92.005,97 
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euros, corresponent a la 4a certificació de les obres de Remodelació de la Plaça Onze 
de Setembre, de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 
Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.2. Aprovació 2a certificació Gual Font Sant Cristòfol    

 
Vista la segona certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’enginyer de 

Camins, Canals i Ports, Juan Manuel López Valle, i per l’empresa contractista, OBRES 
I PAVIMENTS LLOVET, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la segona certificació amb un import de 33.246,06 euros (IVA 

inclòs), signada el 4 d’agost de 2022 i presentada per OBRES I PAVIMENTS LLOVET, 
el 5 d’agost de 2022 amb número de registre d’entrada 5616. 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-151-609008 Gual Font de Sant Cristòfol per un import de 33.246,06 

euros corresponent a la 2a certificació per les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 

l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 

caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

 

2.4.3. Exp.22/964 -Aprovar llicència per legalitzar piscina, bassa, porxo al 
DADES PROTEGIDES 

 
Atès que en DADES PROTEGIDES amb RE 19/06/2022 ha demanat llicencia d’obres 

amb exp. 2022/964 52  per legalització piscina, bassa, porxo DADES PROTEGIDES. 
 

Vist l’informe de l’Àrea de Secretaria,  
 

Vist l’informe dels Serveis Territorials,  
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Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents 

 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la llicència d’obres 2022/964 52 de MªTERESA VALL HERCE per 
legalització piscina, bassa, porxo al  DADES PROTEGIDES, amb les següents 

condicions particulars:  

 
 

1. L’executivitat de llicència queda condicionada a l’aportació prèvia del 
projecte degudament signat per la tècnica redactora. 

 
2. La inclusió de la finca dins d’un Polígon d’Urbanització, comporta el compliment 

del que s’estableix a la fitxa PU-3 Font d’Abril, inclosa al Document C2, del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

 
  

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes de llicència d’obres per un import de 
2547,86€. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 

2.4.4. Aprovar 3a certificació de Pinedes Castellet i preus contradictoris    
 

Vista l’acta d’acceptació dels preus contradictoris PC-01 signat per la direcció d’obres, 
l’arquitecte Sergi Tomás, i per l’empresa contractista, GREENCOURT, SL,  

 
Vista la certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’arquitecte Sergi 

Tomás, i per l’empresa contractista, GREENCOURT, SL, 
Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar els preus contradictoris PC-01 Substitució de tres xarxes de pàdel. 

 

Segon.- Aprovar certificació amb un import de 56.015,01€ (IVA inclòs), que 

suposa un increment de 995,10€ per accés d’amidament respecte l’import adjudicat,  

i de 326,70€ corresponent als preus contradictoris PC-01, signada el 8 de setembre 

de 2022 i presentada per GREENCOURT, SL, el 8 de setembre de 2022 amb número 

de registre d’entrada 6111. 

 

Tercer.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 2022-9-342-632000 Inversions Pinedes Àrea 3 / 2022-9-342-632011 

Inversions Pinedes Àrea 5 per un import de 56.015,01€  euros corresponent a la 

certificació de les obres de Reparació de les pistes exteriors de tenis i pàdel de les 

instal·lacions esportives de Pinedes del Castellet de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 

 
S’aprova per UNANIMITAT 

 
 

2.4.5. Aprovació 3a certificació obra Gual Font Sant Cristòfol    
 

Vista la tercera certificació de les obres signada per la direcció d’obres, l’enginyer de 
Camins, Canals i Ports, Juan Manuel López Valle, i per l’empresa contractista, OBRES 

I PAVIMENTS LLOVET, 

 

Es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la tercera certificació amb un import de 19.769,31 euros (IVA 

inclòs), signada el 5 de setembre de 2022 i presentada per OBRES I PAVIMENTS 

LLOVET, el 13 de setembre de 2022 amb número de registre d’entrada 6221. 

 

Segon.- Reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 1-151-609008 Gual Font de Sant Cristòfol per un import de 19.769,31 

euros corresponent a la 3a certificació per les obres de condicionament del gual de 

la Font de Sant Cristòfol de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones interessades. 

 

Quart.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha 

dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 

No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 

 
 

S’aprova per UNANIMITAT 
 

I a les 17:25h , es dona per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i jo, 
la secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
 

L’Alcalde    Secretària  


