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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 08/05/2018, va adoptar l'acord que es transcriu a 
continuació:

El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Drets Socials en exercici de les facultats que li 
atorguen els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el 
BOPB de 5 d’agost, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord 
següent:

Atès que d'acord amb el Pla d'actuació municipal 2016-2019, els programes, projectes o activitats 
que es subvencionin des de l'Ajuntament de L'Hospitalet hauran de fomentar una activitat d'utilitat 
pública o d'interès social.

Atès que el Pla estratègic de subvencions aprovat en data 23 de gener de 2018, estableix els 
objectius estratègics de la política subvencional de l'Ajuntament de L'Hospitalet i les línies de 
subvenció relacionades amb ells.

Vist que l’Ajuntament de L’Hospitalet té interès en col·laborar en projectes d’interès social i, en 
concret, de caire esportiu.

Vist que en data 20 de febrer de 2018 i amb número de registre 15475  el president de l’entitat 
Club Baloncesto Hospitalet en representació de la seva entitat, va presentar un projecte per a la 
temporada esportiva 2017/18.

3, de 
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Atès que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits previstos 
a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, així com els requisits establerts a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de Protecció jurídica del menor. 

Atès que la documentació que consta a l’expedient acredita el compliment dels requisits 
establerts. 

Atès que la present subvenció compleix els requisits previstos als articles 34.4 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de Subvencions, i 88.2 del Reial Decret 887/2006 que la desenvolupa 
per procedir al seu pagament anticipat, tant pel que fa a l’entitat beneficiària com a les activitats 
subvencionades, d’acord amb la documentació que conforme l’expedient. 

Atès que d'acord amb l'article 42.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, l’entitat està 
exonerada de la constitució de garanties.

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica superior d’Esports amb el vistiplau del Cap de Servei 
d’Esports i Joventut de data de 2 de març de 2018. 

Vist l’informe emès per l’assessoria jurídica en data de 12 d’abril de 2018.

Vistes el Decret de l’Alcaldia 5528, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOP de 25 de juny, que 
delega a favor de la Junta de Govern Local l’atorgament de subvencions d’acord amb el que 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE 

LLOBREGAT I CLUB BALONCESTO HOSPITALET

L’Hospitalet,

EXPOSEN:

I.- Que d'acord amb el Pla d'actuació municipal 2016-2019, els programes, projectes o activitats 
que es subvencionin des de l'Ajuntament de L'Hospitalet hauran de fomentar una activitat d'utilitat 
pública o d'interès social.

II.- Que el Pla estratègic de subvencions aprovat en data 23 de gener de 2018, estableix els 
objectius estratègics de la política subvencional de l'Ajuntament de L'Hospitalet i les línies de 
subvenció relacionades amb ells.

III.- Que l'Ajuntament de l'Hospitalet considera important col·laborar en el funcionament de l'entitat 
Club Baloncesto Hospitalet i el manteniment de les activitats que presta als ciutadans i ciutadanes.

IV.- Que l'entitat Club Baloncesto Hospitalet, és una entitat de dret privat sense afany de lucre, 
fundada l'any 1929 i que té com a finalitat promoure activitats de caràcter esportiu.

V.- Que l’entitat Club Baloncesto Hospitalet consta inscrita al Registre d'Entitats Municipal d'aquest 

os que 
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assumeix cada part en relació a l'activitat, i la finalitat pública, social i cultural de l'entitat i que 
dimanen de la subvenció que l'Ajuntament atorga a l'entitat per tal de dur-les a terme.

L’objecte d’aquest conveni és coadjuvar el desenvolupament de programes, projectes i activitats 
esportives a L’Hospitalet de Llobregat.

Els programes, projectes o activitats que es subvencionin hauran de fomentar una activitat d’utilitat 
pública, d’interès social o de promoció de les següents finalitats recollides al Pla d’actuació 
municipal 2016-2019. 

· Afavorir la cohesió social de la ciutat.

· Promoure l’associacionisme i fomentar la participació ciutadana. 

· Promoure l'equitat de gènere 

· Promoure amb l’educació i la formació la igualtat d’oportunitats. 

· Promoure i fomentar el respecte dels drets i deures de ciutadania i dels valors de la 

convivència i el civisme. 

· Promoure la  protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat de la ciutat. 

· Crear espais de col·laboració entre el sectors públic i el sector privat.

I específicament:

· Promoure i foment de l’esport en edat escolar.

· Promoure de l’esport federat.

es en 
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aquest conveni aporta per la temporada esportiva 2017/2018 la quantitat de 125.000,00 euros 
que s'imputaran a la següent partida del pressupost municipal de l'exercici 2018.

Pressupost: Any 2018

Aplicació pressupostària: 04.3410.489.02.04

Crèdit: 125.000,00 €

CLÀUSULA 3. OBLIGACIONS DEL CLUB BALONCESTO HOSPITALET

a) Tenir seu social o delegació en el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat, excepte en 

aquells casos es considerin d’interès per la ciutat. 

b) Haver justificat en el termini previst qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l’Ajuntament de L’Hospitalet.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l’òrgan competent així 

com el control financer al que fa referència la disposició addicional 14 en relació al Títol III de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

que financen la mateixa activitat o projecte, en els dotze mesos anteriors.

e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i 

amb l’Ajuntament de L’Hospitalet abans de la concessió de la subvenció.

ó en els casos establerts a 

-se o al reintegrament 
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j) L’entitat sol·licitant està inclosa en el supòsit de l’article 3-b) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual cosa li són 

d’aplicació les previsions dels articles 5.4, 6 i 8.2, en relació amb l’article 8.1.a), b) i c) de la 

Llei estatal 19/2013 i el Títol II de la Llei catalana 19/2014. Per tant, està obligada a publicar 

de manera periòdica i actualitzada, en la corresponent seu electrònica o pàgina web de forma 

clara, estructurada, comprensible, d’accés fàcil i gratuït per als interessats, entre d’altres, la 

informació següent:

j.1) Informació institucional: informació relativa a les funcions que desenvolupen, la normativa 

que les sigui d’aplicació i la seva estructura organitzativa, havent d’incloure un 

organigrama actualitzat que identifiqui als responsables dels diferents òrgans i el seu 

perfil i trajectòria professional.

j.2) Informació econòmica: les subvencions i ajuts públiques atorgades, amb indicació del seu 

import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

j.3) Tots els contractes, amb indicació de l’objecte, durada, import de licitació i d’adjudicació, 

el procediment utilitzat per a la seva celebració, els instruments a través dels quals, si 

s’escau, s’ha publicitat, el número de licitadors participants en el procediment, la identitat 

de l’adjudicatari, les modificacions del contracte i les decisions de desistiment i renúncia 

dels contractes. La publicació de la informació relativa als contractes menors es podrà 

realitzar trimestralment.

j.4) Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes 

l seu objecte, 

a 
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l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, atès 

que els programes, projectes i activitats que realitza l’entitat suposen l’exercici de professions, 

oficis o activitats que comporten contacte habitual i directe amb menors.

l) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 

el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga 

a:

l.1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a l’activitat objecte de la subvenció o ajut públic.

l.2) Facilitar a l’Ajuntament de L’Hospitalet  la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 

d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

l.3) Comunicar de forma immediata a l’ajuntament les possibles situacions de conflictes 

d’interès o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o 

indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic.

l.4) No sol·licitar, ni directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

el procés d’adjudicació; no oferir a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials.

l.5) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 

corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 

Codi Penal vigent en cada moment.
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CLÀUSULA 4. REQUISITS DELS PROGRAMES, ACTIVITATS I PROJECTES 
SUBVENCIONABLES

a) Els programes, activitats i projectes subvencionables han d’acomplir els següents criteris: 

- Que es desenvolupin en el terme municipal de L’Hospitalet, excepte aquelles que es 
considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, encara que es desenvolupin fora 
del municipi.

- Que les activitats o els serveis complementin les competències municipals. 
- Que les activitats es facin sense afany de lucre i que,  en cas d’obtenir beneficis, aquests 

reverteixin en les pròpies activitats subvencionades. 
- Que les activitats programades s’iniciïn en el període que s’especifica en aquest conveni. 

b) Dur a terme les activitats següents objecte d'aquest conveni, durant la durada del mateix:

� Activitats de promoció de l'esport en edat escolar 

� Activitats de promoció de l'esport federat

� Activitats de promoció de l'esport femení

� Activitats de promoció de l'esport per a col·lectius especials

� Promoció de l'associacionisme i la cohesió social i esportiva

� Activitats que afavoreixin la representació de l’esport de la ciutat: repercussió de l'activitat 
segons l'àmbit geogràfic i la seva incidència als mitjans de comunicació.

� Accions per a la promoció de la formació de tècnics i directius esportius de les entitats 

otes les seves 
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e) Donar compte de l'evolució del compliment dels objectius marcats a través dels òrgans i 
mecanismes de control que es fixin amb l'Ajuntament de L'Hospitalet.

f) Complir  les obligacions recollides a l'Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions de l'Ajuntament de L'Hospitalet, publicada en el BOP número 35, annex II, de data 10 
de febrer de 2005, i que va entrar en vigor el dia 11 de febrer de 2005.

g) Col·laborar amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per al desenvolupament d’activitats adreçades a 
col·lectius que mereixen especial atenció i en l’organització d’esdeveniments d’interès social, 
establertes per la Comissió de Seguiment del present conveni.

h) Facilitar tota la informació al personal autoritzat per l’Ajuntament de L’Hospitalet, per tot el que 
fa referència a les activitats motiu d’aquest conveni.

CLÀUSULA 5. VIGÈNCIA

Aquest conveni de col·laboració serà vigent des de l’1 d’agost de 2017 fins al 31 de juliol de 2018. 

La subvenció concedida a l'empara d'aquesta conveni s’haurà de destinar a projectes esportius 
que desenvolupin la seva activitat durant la temporada esportiva 2017/2018:

� Temporada esportiva 2017/18: de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol de 2018.
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L’import s’abonarà en la seva totalitat en un únic pagament.

La forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model 
establert a tal efecte.

CLÀUSULA 8. RÈGIM DE GARANTIES

L'entitat Club Baloncesto Hospitalet queda exonerada de la constitució de garanties, d'acord amb 
l'article 42.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, on s'estableix que les entitats no 
lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions, que desenvolupin projectes o 
programes d'interès general poden ser exonerades de constituir-les.

CLÀUSULA 9. JUSTIFICACIÓ

La documentació justificativa s'haurà de referir a la totalitat del cost de l'activitat o projecte 
subvencionat.

La documentació haurà d'anar degudament identificada amb el logotip o segell de l'entitat i 
signada pel representant de la mateixa i s'haurà de presentar a qualsevol oficina del Registre 
General de l'Ajuntament o per la seu electrònica.

Modalitat de Subvenció

sponent.
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Documentació justificativa: Sol·licitud i memòria del projecte i relació de despeses aplicades al 

mateix: 

- Memòria del projecte amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors i el resultat 

de la valoració del grau d'assoliment de les activitats objecte de conveni durant els anys de 

vigència d'aquest. La memòria es presentarà cada temporada al servei gestor.

- Memòria econòmica abreujada acompanyada del compte justificatiu amb aportació 

d'informe auditor segons estableix l'article 74 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

que s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions.

- El compte justificatiu i l'informe auditor s'elaboraran d'acord amb el model normalitzat 

adjunt a aquest conveni.

- L'informe auditor s'haurà de realitzar per un auditor de comptes inscrit com exercent al 

Registre Oficial d'Auditor de comptes (ROAC) depenent de l'Institut de Comptabilitat i 

Auditoria de comptes (ICAC).

Despeses subvencionables



Ajuntament de L ’Hospi ta le t

Benestar  i  Drets Socials
Serve i  d 'Espor ts  i  Joventu t

[Un i ta t  de Dinam i tzac ió  Es por t i va ]

Trasllat d'Acord de Junta de Govern Local
U0404/1034 Sessió: 20/2018 de 08/05/2018   (Núm. Ord.: 009)
Full 12 Reg. sortida: 2018/023295 de 09/05/2018

CLUB BÀSQUET L'HOSPITALET

…/Continua

U0404/1034-750750/3 [0016 ETT]

est 
-ne 

Acreditació de despeses

Per a projectes que desenvolupin la seva activitat durant la temporada esportiva 2017/2018 

s’admetran factures i altres documents de valor probatori des de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol 

de 2018.

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures, les quals hauran de reunir els requisits expressats 

al Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen 

les obligacions de facturació i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa al tràfic 

jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa en els terminis establerts reglamentàriament, 

acompanyats dels corresponents comprovants de pagament.

En el cas de presentar nòmines, aquestes s'acompanyaran dels models de presentació i 

comprovants de pagament de la Tresoreria General de la Seguretat Social i els corresponents 

models i comprovants de pagament d'IRPF. A tal efecte s'haurà d'acompanyar els documents TC1

i TC2. 

Acreditació dels pagaments realitzats

Els pagaments s'efectuaran d'acord amb la normativa vigent en matèria tributària i pressupostària i 
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L’òrgan que va concedir la subvenció podrà atorgar, a sol·licitud de l’entitat beneficiària, un termini 
màxim de tres mesos de pròrroga per a justificar la subvenció respecte al termini general establert 
al present conveni.

La manca de resolució legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci 
administratiu, les seves sol·licituds de pròrroga de la justificació.

CLÀUSULA 11. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ

Sense perjudici que les subvencions s’han de destinar a l’activitat o projecte pel qual van ser 
atorgades i d’acord amb el que preveu l’article 86 del Reglament general de subvencions, 
l’Ajuntament podrà autoritzar la modificació de les condicions o finalitats que van donar lloc a la 
l’establiment del conveni i a la concessió de la subvenció.

Aquesta autorització només es podrà concedir a instància de l’entitat beneficiària que haurà de 
justificar el compliment dels objectius generals de la subvenció d’acord amb les finalitats previstes 
al present conveni i la concurrència d’aquesta circumstància:

Reducció justificada dels ingressos previstos al projecte per motius aliens a l’entitat.

Les sol·licituds d’autorització de modificació de les condicions de les subvenció es presentaran a 
qualsevol oficina del registre general de l’Ajuntament o per la seu electrònica.

Les sol·licituds d’autorització de modificació de les condicions de les subvenció seran valorades 
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CLÀUSULA 13. SEGUIMENT DEL CONVENI

Es constituirà una Comissió de Seguiment del conveni formada per tres representants de l'entitat 
(el president, un  responsable tècnic i econòmic)  i dos representants de l'Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat (dos tècnics de la Unitat de Dinamització Esportiva del Servei d’Esports i 
Joventut de l’Àrea de Benestar i Drets Socials).

Correspon a la Comissió de Seguiment: 

a) La resolució dels dubtes d'interpretació del present Conveni de col·laboració i les 
discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució.

b) L'elaboració de propostes per al millor desenvolupament i compliment del present Conveni.

c) Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del conveni.

d) Avaluar el grau d'assoliment dels objectius i compromisos del conveni d'acord amb un 
seguit d'indicadors:

Nombre d'activitats realitzades
Núm. persones assistents a les activitats
Núm. beneficiaris
Grau de satisfacció
Grau de compliment de les activitats establertes a la Clàusula 4 del present conveni. 
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L'entitat Club Baloncesto Hospitalet es compromet a fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet en l'execució de l'activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l'esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda 
utilitzats per donar-ho a conèixer i en els vídeos, programes informàtics o qualsevol un altre mitjà 
de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió 
del logotip de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

CLÀUSULA 15. NOTIFICACIONS

Tots els avisos, notificacions i altres comunicacions derivades del present conveni, hauran de 
formular-se a les adreces que a continuació es detallen:

- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: 
Àrea de Benestar i Drets Socials - Servei d’Esports i Joventut
Carrer Digoine, 29, 08901 de L’Hospitalet
Telèfon 93 403 65 49/ 93 403 65 51
Adreça de correu electrònic: esports@l-h.cat

- Nom de l’entitat: CLUB BALONCESTO HOSPITALET
Adreça: Carrer Riera de l’Escorxador, 15, 08901 de L’Hospitalet
Telèfon: 933 375 672
Correu electrònic: cbh@cbhospitalet.cat

CLÀUSULA 16. CAUSES D'EXTINCIÓ
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l’incompliment no hagués estat esmenat, el Conveni quedarà resolt automàticament si així ho 
requerís la part perjudicada.

- Dissolució o extinció de la personalitat jurídica de l’entitat.

CLÀUSULA 17. REINTEGRAMENT

L’àrea gestora instarà el reintegrament total o parcial de la subvenció quan  es donin les següents 
circumstàncies recollides a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho 
haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten el conveni.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o  justificació insuficient, en els termes establerts 
en l'article 30 de la Llei General de Subvencions.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'apartat 4 de 
l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei General de Subvencions, així com 

at  beneficiària, així 
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quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar el destí donat als fons percebuts, el 
compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.

h) L'adopció, en virtut de l'establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, 
d'una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

Si el beneficiari de la subvenció no efectua el reintegrament de l’import total o parcial de la 
subvenció atorgada mes els interessos de demora corresponents d’acord amb l’article 38 de la Llei 
General de Subvencions, de manera voluntària, es procedirà per la via de constrenyiment.

CLÀUSULA 18. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 

La competència per a l'exercici del control financer de subvencions correspon a la Intervenció 

General de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Per tal de dur a terme l’adequat control financer de les 

subvencions, l’entitat beneficiària aportarà quan se la requereixi els registres comptables, comptes 

o estats financers i la documentació que els suporti, així com qualsevol altre operació que pugui 

afectar a la subvenció d’acord amb l’article 44 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvenciones i els articles 33 i 34 de l’ordenança general reguladora de la concessió de 

subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicada en el BOPB núm. 35 annex II, de data 10 

de febrer de 2005. 
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de dret privat, sense ànim de lucre, que no està en relació de dependència respecte a 
l'Ajuntament de L'Hospitalet.

En cap cas ni circumstància la signatura d'aquest conveni suposa l'existència d'una relació 
funcionarial o laboral entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i la plantilla i/o els socis o sòcies de 
l'entitat.

CLÀUSULA 21. RÈGIM JURÍDIC 

En tot el que no preveu expressament aquest conveni, seran d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
seu reglament de desenvolupament, l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005), les bases d’execució del 
pressupost general per a l’exercici en curs i la legislació de procediment administratiu aplicable 
amb caràcter supletori.

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord per duplicat, en el lloc i en data indicats a 
l’encapçalament”.

SEGON.- VALIDAR les activitats objecte del conveni que l’entitat ha dut a terme abans de la data 
d’aquest acord i que, per tant, tindran validesa a efectes de la seva justificació.

TERCER.- APROVAR la despesa per un import de 125.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 04.3410.489.02.04, d’acord amb el document de retenció de crèdit 
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SETÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a l’entitat beneficiària, al Tinent d’Alcalde de 
l’Àrea de Benestar i Drets Socials, a la Intervenció General, a Tresoreria Municipal, al Servei de 
Participació Ciutadana, al Servei de Comptabilitat i a la Secretaria General.

Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, els interessats podran 
interposar, davant del mateix òrgan municipal que va dictar l’esmentat acte, recurs de 
reposició potestatiu, en el termini d’un mes, a contar des del següent dia hàbil a la 
recepció de la notificació del mateix. Si transcorregut un mes des de la interposició de 
l’esmentat recurs de reposició potestatiu no se n’ha rebut resolució expressa, aquest es 
tindrà per desestimat, en el qual cas es podrà interposar, davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis 
mesos, a contar des del següent dia hàbil a aquell en que va finalitzar el termini per a que 
l’Ajuntament resolgui el recurs de reposició potestatiu, en la forma i amb els requisits 
establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. En cas de que el recurs de reposició potestatiu fora resolt de forma 
expressa, el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu davant de 
l’esmentat Tribunal serà de dos meses, a contar des del següent dia hàbil a la recepció de 
la corresponent notificació.

Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós 
administratiu, sens necessitat de la interposició prèvia del recurs de reposició potestatiu, 


