
F

o
I

J

Tramesa

Motiu

Assumpte

Ordenança de transparència i administració electrònica

Exposo

Que el Ple de I'Ajuntament de Manlleu, va aprovar en data 21 de març de 2017 ,la resolució
d'al'legacions formulades per I'Oficina Antifrau de Catalunya i va aprovar de manera definitiva
I'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica.

Sol licito

Que traslladeu I'acord d'aprovació ieltext refós de I'Ordenança aprovada a l'Oficina Antifrau de
Catalunya

On va adreçada

Oficina Antifrau de Catalunya

Documentació aportada (Tomony màxim dels documents odiunts:sMb)

Adjunteu els documents que considera oportuns

X Adjunt notificació of¡cina antifrau.pdf opcional

X Adjunt Text refòs ordenança transparència.pdf opcional

En relació amb la presentació de la vostra documentac¡ó en el registre general electrònic de I'ens dest¡ heu de saber que:

S¡ la petició que presenteu es correspon amb la sol'licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en linia especifìca dins
EACAT, l'òrgan competent pot requer¡r-vos l'ús d'aquella, no consideranlse vàlida aquesta presentació.

Signatura

cPrsR-1 3'31Ëå_iiR:li'*'
JOSefa Esteban Marín

E ste ba n M a rí n ?|i;?f,'i":j rlr?

Envia
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l,assumpte - 
l' Notificació de resolucióiacord. Expedient TIC/6/2016.

Resolució d'al'legacions i aprovació definitiva de
l'Ordenança de Transparència i Administració
Electrònica.
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Senyors,

Poso al vostre coneixement que el Ple de I'Ajuntament, en la sessió ordinària de dia 21 de
març de 2017,va aprovar, per unanimitat dels 21 regidors i regidores assistents, dels 21 que
l'integren, entre altres, els acords següents:

Paft expositiva:

1. El Ple municipal, en sessió de data 15 de novembre de 2016, va acordar aprovar
inicialment la nova Ordenança de Transparència i Administració electrònica, així com també
obrir un període d'informació pública, migançant la publicació de lhnunci corresponent al

ButlletÍ Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrit diari i al tauler d'anuncis de la corporació pel

termini mínim de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i de
suggeriments.

2. L'esmentat anunci ha estat publicat al Diari el punt avui el dia 30 de novembre de
2016, al DOGC el dia 2 de desembre de 2016 i al BOPB el dia 5 de desembre de 2016,
finalitzant el termini de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i de suggeriments
el 20 de gener de20t7.

3. El dia 20 de gener de 2017, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va presentar al

registre general de lAjuntament al'legacions durant el tràmit d'exposició pública de la nova
Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, a l'empara dels articles 1 i 3 de la

Llei L412008, del 5 de novembre, de I'OAC, així com de l'article 13.2 d) de les Normes
dãctuació i Règim intern (NARI), segons el qual, correspon a la Direcció de Prevenció
formular a la direcció de l'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en tràmit d'aprovació.
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4. El dia 9 de febrer de 20t7 es va reunir la Comissió redactora de l'Ordenança
esmentada anteriorment, per tal d'analitzar el contingut de les al'legacions presentades per
I'OAC, i emetre la corresponent valoració, amb un seguit de propostes de modificacions en el
text de I'Ordenança, tal i com es recull en lhcta que s'incorpora com a annex a aquest acord
i que es concreten en la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments de dret:

L'aprovació de les ordenances i reglaments locals obeeix a la facultat reglamentària i

d'autoorganiÞació que reconeixen la Llei de bases de règim local i la Llei municipal de
Catalunya. En aquest sentit, el municipi té atribulda aquesta potestat, en la seva
qualitat dãdministració pública de caràcter territorial i dins l'àmbit de les seves
competències, que s'exerceix a través de l'aprovació de disposicions de caràcter
general. El procediment per a I'aprovació dels reglaments i ordenances locals, ve
determinat bàsicament per l'article 49 de la Llei 71L985 de 2 dhbril, reguladora de les
bases de règim local (en endavant, LRBRL).

I.

il.

m.

ry

En desenvolupament dãquest precepte de caràcter bàsic, els afticles 60 i ss. del
Reglament dbbres, activitats i serueis dels ens locals, aprovat pel Decret I791L995,
de 13 de juny, (en endavant, ROAS), regulen de forma exhaustiva el tràmit
d'aprovació: aprovació inicial pel ple, informació pública - mínim trenta dies hàbils- i,
en el cas que no es produeixin reclamacions o suggeriments, s'eleva l'acord fins
llavors provisional a definitiu de forma automàtica. En el cas haver-hi reclamacions
aquestes es resoldran de forma raonada en el mateix acord de l'aprovació defìnitiva.

L'afticle 236 del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual shprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, LMRLC),

reconeix I'aprovació dels reglaments i ordenances com un dels mitjans per a

interuenir en l'activitat local que, en tot cas, s'ha de sotmetre sempre als principis,
de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els motius i els fins que
justifiquen la potestat reglamentària i el respecte a la llibertat individual.

L'afticle 58 del ROAS estableix que les disposicions de caràcter general aprovades
pels ens locals, se sotmeten a la resta dbrdenament jurídic i són d'aplicació directa
d'acord amb els principis de competència i jerarquia. L'afticle 62 del mateix text legal
estableix el mateix procediment per l'aprovació de les ordenances locals com per la

seva modificació. Aquest procediment és el que es preceptua a lhft. 178 de la
LMRLC.

Tenint en compte que la competència per a aprovar definitivament l'Ordenanç és del Ple,

d'acord amb el que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa I'art. 175 del Reglament
dbrganiÞació, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s'ha informat favorablement i

s'ha dictaminat per part de la comissió informativa corresponent, abans del seu sotmetiment
al Ple, i es proposa I'adopció dels següents

ACORDS:
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Primer. Resoldre les al'legacions presentades per lOficina Antifrau de Catalunya
(OAC) i procedir a introduir en l'articulat de l'Ordenança les modificacions proposades per la
Comissió redactora de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, tal i com
consten en lhcta dhquesta Comissió, la qual s'adjunten com a annex, Concretament,
aquestes modificacions introduïdes respecte el text de l'Ordenança aprovat inicialment i

inspirat en el model tipus aprovat pel Consorci Localret són les que s'assenyalen a

continuació:

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a lhfticle 2, relatiu a lÀmbit
d'aplicació subjectiu, s'incorporen els nous apartats cinquè i sisè següents:
'5. L'Ajuntament de Manlleu és responsable de la informacio que inclou al seu poftal de
transparència i vetllarà també per garantir que es publiqui en aquest poftal, en compliment
del que estableix l'afticle 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, la informacio que cal publicar prevista en la normativa
sobre transparència conesponent a /es persones físlques o jurídiques que exerceixen
funcions públiques o pofesfafs administratives; que presten servers públics o que perceben
fons públics per a funcionar o per dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic; com
també la de les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades
legalment com a serveis d'interès general o universal.
6. En tots els contractes administratius i convenis de col'laboracio que tinguin per objecte
l'exercici de funcions públiques o pofestafs administratives o bé la prestacio de servers
públics, com també aquells que afectin a activitats qualificades legalment com a serveis
d'interès general o universal s'incorporarà una clàusula relativa a les condicions concrefes
de lliurament d'informacio per paft dels contractisfes o persones o entitats que subscriguin el
conveni. Aquesta clàusula també s'incotporarà en totes /es bases de convocatòies per a
I'atorgament de subvencions i en el conveni on es reculli, sl és e/ cas, I'atorgament nominatiu
de subvencions, sempre i quan el perceptor de la subvencio municipal es trobi dins l'àmbit
d'aplicacio previst a l'afticle 3.4 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
p(tblica i bon govern."

- Respecte a les propostes formulades per IOAC en relació a I'article 3, relatiu als
Responsables de I'aplicació de I'Ordenança, l'apartat primer dhquest passa a tenir la redacció
següent:

"1. Els representants locals itot el personal al servei de l'Ajuntament de Manlleu són
responsables del compliment dels deures i les obligacions esfab/e¡fs en aquesta Ordenança.
Per resolucio d'Alcaldia es determinarà l'òrgan o unitats organitzatives responsables de
vetllar pel seu compliment efectiu, la qual serà publicada íntegrament al portal de
transparència per a coneixement general."

- Respecte a les propostes formulades per l'OAC en relació a l'article 10, relatiu a la Unitat de
Transparència i Informació, aquest passa a tenir la redacció següent:
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1. L'Ajuntament de Manlleu establirà mitjançant decret de I'Alcaldia la Unitat de
Transparència i d'lnformació, la qual necessàriament s'ha de posar en funcionament abans
del dia 1 de març del 2017.
2. La Unitat de Transparència i d'lnformació té les funcions segtienfs:

a) Tramitar les sol.licituds d'accés a la informacio, estimanf o desesfimant motivadament la
peticio, quan correspongui.

b) Vetllar per la correcta aplicació d'aquesta Ordenança en matèria de transparència i
accés a la informació.

c) Elaborar i publicar I'informe d'autoavaluacio previst a l'article 11 d'aquesta Ordenança.
d) Determinar la difusió de la informació que sigui objecte de sol'licituds reiterades o quan

tingui una especial rellevància jurídica.
e) lmpulsar l'actualització i el manteniment de la informació difosa pel Po¡tal de

Transparència.
f) Fomentar la reutilització de la informacio pública difosa a través del Poftal de

Transparència.

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a lhrticle 11, relatiu a l'Avaluació
del compliment de les obligacions de transparència, aquest passa a tenir la redacció següent:

1. "L'avaluació del compliment de /es obligacions de transparència es realitza
mitjançant un informe que elabora anualment I'Ajuntament de Manlleu dins del primer
trimestre de cada any, que integra el grau de compliment de les obligacions i /es dades
recollides a l'apaftat segon d'aquest article i que publica, dins d'aquest període, al poftal de
transparència per facilitar-ne la consulta amb caràcter obe¡t i per l'avaluacio que amb
caràcter independent elabori una entitat de reconegut prestigi en matèria de transparència.
Aquesta avaluacio externa es durà a terme mostrant el resultat obtingut pel poftal de
transparència de I'Ajuntament en e/s indicadors de transparència elaborats per organismes
intemacionals de reconegut prestigi com Transparència lnternacional o d'altres que en el
futur s'hi incorporin i mostrant també el resultat obtingut en les avaluacions que duguin a
terme institucions independents com el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Pluralde la Universitat Autònoma de Barcelona, que atorga als municip,rs amb
major grau de transparència i claredat en la informació ptiblica de /es seves webs municipals
un Segell de Transparència.
2. L'avaluació del compliment de les obligacions de transparència ha de permetre
conèixer:
a) el grau de compliment de l'obligació de difondre Ia informacio prevista en els ariicles
8 a 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, o la que en el futur la substitueixi o
complementi, a través del Poftal de transparència.
b) la freqüència d'actualització de la informació prevista en els articles I a 15 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre o la que en el futur la substitueixi o complementi, a través del
Poftal de transparència, d'acord amb els compromisos recol/ifs en el protocol aprovat per la
corporació que recull el procediment i terminis per actualitzar la informacìó, tal i com
s'assenyala a l'a¡ticle 14 d'aquesta Ordenança.
c) el nombre de dades dels subjecfes prevlsfos a l'apaftat a) de l'a¡ticle 2.3 disponibles
al Poftal de transparència.
d) la informació que s'ha difos en formats obe¡Ís i reutilitzables.
e) el nombre de vrsÍes i usuaris únics del Po¡tal de la transparència.
f) els sol'licitants d'accés a la informació, sol'licituds estimades totalment o parcial i
/es so/'/icltuds inadmeses rndicant, quan s'escaigui, en e/s diferents suposifs el motiu i el
temps de resposfa.
g) la informació que s'ha sol'licitat amb major freqüència.
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h) el nombre de recursos de reposicio i de reclamacions davant /a Comissió de Garantia
del Dret d'Accés a la lnformació Pública interposats.
3. En l'elaboració de l'avaluacio s'ha de garantir la participació d'expefts independents i
dels ciutadans i ciutadanes. La pafticipació d'expefts independenfs es durâ a terme a través
de /es avaluacions que poftin a terme aquesfs organismes o institucions independenfs,
d'acord amb la seva planificacio o calendari d'execució, publicant-se de forma immediata en
el poñal de transparència de l'Ajuntament el resultat d'aquesfes avaluacions externes quan
aquesfs expefts l'hagin finalitzat, en I'apaftat corresponent a "lndicadors de transparència"',
que serà accessib/e sempre des de la pàgina principal del poftal. Alhora, en aquest aparlat
del portal es publicaran el detalldesglossat d'aguesfs indicadors i els enllaços a /es pàgines
relacionades del porlal web de l'Ajuntament de Manlleu, per tal de mostrar l'avaluació
pública del grau de compliment per part d'aquest Ajuntament. La participació de la
ciutadania s'a¡ticularà a través de I'obeftura d'un formulari de proposfes i suggeriments en
matèria de transparència al qual es podrà accedir des de la pàgina principal del portal de
transparència, que no requerirà dlsposar de signatura electrònica i que permetrà presentar
propostes de millora, obseruacions o peticions e/s 365 dies de I'any.
4. Els indicadors d'avaluació s'han de difondre en format obeft a través del Poftal de la

transparència."

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a l'article 12, relatiu a la

Transparència en l'activitat pública, aquest passa a tenir la redacció següent:

1.L'Ajuntament de Manlleu ha de difondre a través del seu portal de transparència com a
mínim la informació establefta a la normativa bàsica d'aplicacio en aquesta matèria, recollida
en els a¡ficles I i següenfs de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la lnformació Pública i Bon Govern o la que en elfutur la substitueixi o modifiqui.
2. L'Ajuntament de Manlleu també ha de difondre a través del seu Poñal de la transparència
la informacio relativa a:
a) Les activitats oficials i l'agenda oficial dels càrrecs e/ecfes a/s efectes de garantir la
publicitat de l'activitat dels grups d'interès rnscrifs en e/ Regrstre de grups d'interès.
b) Les resolucions sobre activitats i incompatibilitats de tot el personal municipal, com també
l'acumulació de llocs de treball p(tblics.
c,) Les declaracions ínfegres formulades pels càrrecs e/ecfes pel que fa a les causes de
possib/e incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar tngressos
econòmics, com també la declaració íntegra soôre béns i drets patrimonials, eliminant
d'aquesta /es dades personals que inclogui i que no siguin rellevants a efectes de
transparència.
d) El detall exacte de cadascuna de les factures rebudes i aprovades per I'Ajuntament
corresponents a cada exercici pressuposfa ri, incloent el tercer que I'emet, l'import, la data i
I'objecte.

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a lhfticle 14, relatiu a les

Obligacions de publicitat activa, l'apaftat tercer d'aquest passa a tenir la redacció segÜent:
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3. L' Ajuntament de Manlleu, sempre que siguipossib/e, actualitza automàticament la
informació disponible al Poftal de la transparència des dels srsfemes d'informació on es
troba emmagatzemada. El procediment i els terminis per actualitzar la informació que no es
pugui actualitzar de manera automàtica s'establiran en el protocol aprovat per resolució de
I'Alcaldia, el qual es publicarà en el portal de la transparència en el termini màxim d'un mes
des de la data d'aprovació definitiva d'aquesta Ordenança.

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a l?fticle 17, relatiu als Límits a
lãccés i accés parcial, aquest passa a tenir la redacció següent:

1. Els límits al dret d'accés a la informació s'han de basar en alguna de les causes prevrsfes
actualment a I'afticle 24 de la Llei 19/2014, de transparència, en la resta de la legislació
sobre transparència i accés a la informacio, o en una altra norma amb rang de llei.
2. Els límits han de ser aplicats d'acord amb el pincipi de proporcionalitat i de forma
adequada a la seva finalitat, tenint en compte les circumsfâncres del cas concret i s'han
d'aplicar restrictivamenf, sense que es puguin ampliar per analogia. En qualsevol cas, i en
relació a l'exercici del dret d'accés l'aplicació d'aguesfs límits ha de ser motivada de forma
expressa. En cas que es consideri necessari informar-ne al públic s'ha de procedir d'acord
amb l'apartat següent.
3.Quan algun dels límits d'accés afecti només a una parf de la documentació s'ha de facilitar
I'accés a la informació que no estigui afectada pel límit, d'acord amb l'a¡fiicle 25 de la Llei
19/2014 de transparència. En aquest cas, si la restriccio parcial dificulta la comprensio de la
i nform ació, /'lhferessaf pot de m a n a r a ud i è nc i a.
4. L'Ajuntament de Manlleu ha de difondre /es reso/ucions que es dictin en aplicació dels
límits del dret d'accés a /a informació p(tblica esfab/eds a la legislació vigent, prèvia
dlssoclaclo de /es dades de caràcter personal i una vegada s'hagi notificat a/s lnferessafs. "

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a l'article 31, relatiu a la Obligació
de relacionar-se electrònicament amb lljuntament de Manlleu, aquest passa a tenir la

redacció següent:

1. Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament per a
realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu els següenfs subT'ecfes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Qui exerceixi una activitaf professional per a la qual es requereixi la col'legiacio
obligatòria, per als tràmits i actuacions que poftin a terme amb l'Ajuntament de Manlleu en
exercici de I'activitat professional esmentada. En fof cas, dins d'aquest col'lectiu s'hi entenen
rnclosos els notais i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un rnferessaf que estigui obligat a relacionar-se electronicament amb
l' Aj u ntame nt de M a nlle u.
e) Els licitadors i adjudicataris de contractes administratius amb l'Ajuntament de Manlleu.
f) Els empleats de I'Ajuntament de Manlleu per als tràmits i actuacions que efectuïn amb
elles per rao de la seva condició d'empleat públic. L'Ajuntament de Manlleu ha de garantir
l'accés efectiu a les notificacions electròniques a/s empleats públics de l'Ajuntament de
Manlleu, especialment quan no disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball.
g) Els sol'licitants i beneficiais de subvencions atorgades per l'Aiuntament.
h) Els sol'licitantsi concessionaris de serveis i domini públics.
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r) Les organitzacions srndicals presenfs a I'Ajuntament de Manlleu i e/s seus òrgans de
representacio, Junta de Personal, Comitè d'Empresa i delegats de personal, com també els
delegats de prevencio de riscos laborals."

2. Les persones físiques han de tenir garantit l'accés als mitjans electrònics i poden
consentir-ne l'us exclusiu en un determinat àmbit d'acció o per a tota la gestio municipal. En
aquesfs casos, l'Ajuntament de Manlleu pot habilitar una reduccio de faxes o de terminis, de
conformitat amb l'estableft a l'afticle 18 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.

- Respecte a les propostes formulades per I'OAC en relació a l'article 16, relatiu al

Procediment relatiu al dret dhccés a la informació pública, i a l'article 17, relatiu als Límits a

I'accés i accés parcial, s'incorpora una nova disposició final segona, amb el redactat següent:

Disposicro final segona. Adaptacio de la normativa municipal i règim supletori
1.L'Ajuntament de Manlleu adequarà la normativa municipal a les previsions d'aquesta
Ordenança, en Ltn termini no superior al 01/01/201fl segons el Pla normatiu que aprovi el
2017 ¡ que serà objecte de publicacio al poftal de transparència.
2.Les prescripcions d'aquesta Ordenança s'aplicaran de forma preferent excepte en e/s
casos
en què hihagicontradiccio amb normes de rang superior.
3.En tot allò no expressament recollit o regulat en aquesta Ordenança regirà la normativa
vigent en cada moment de procediment administratiu -actualment recollida amb caràcter
bâsic a la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment administratiu comú de /es
Administracions Públiques i dins l'àmbit de Catalunya a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya- i la normativa
vigent de transparència i accés a la informació pública, i especialment Ia Llei 19/2013 de
transparència de l'Estat i la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació p(tblica i
bon govern de Ia Generalitat de Catalunya.
4. En el cas que es produeixi qualsevol modificacio en la normativa bàsica o de
desplegament autonòmic vigent en cada moment en les matèries regulades per aquesta
Ordenança que estableixi previsions diferents o noves respecte de /es recollides en aquesta
Ordenança, s'entendrà que la regulació i les remissions gue aquesta Ordenança fa a la
legislació actualment vigent queden subsflfuides per les noves normes que es dictin."

Segon. Aprovar definitivament l'Ordenança de Transparència i Administració
Electrònica segons el nou text que incorpora les modiflcacions introduides arran de les

obseruacions i propostes formulades per I'OAC, i el qual s'ajunta com a annex.

Tercer. Publicar íntegrament el text de I'Ordenança en el BOPB en la forma que
estableix l'afticle 66 del ROAS, juntament amb la tramesa del text aprovat definitivament a la
Subdelegació del Govern central a Barcelona i a la Direcció General dAdministració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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Quart. Notificar aquests acords, juntament amb el text definitiu de l'Ordenança, un
cop incorporades les propostes assenyalades per la Comissió redactora en base a les
obseryacions formulades per I'OAC, a aquest organisme, per al seu coneixement."

La qual cosa us comunico als efectes opoftuns, fent la reserua a la qual es refereix I'afticle
206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserua dels termes que en resultin
de I'aprovació de I'acta corresponent i alhora us faig saber que contra ell podeu interposar
els RECURSOS que s'esmenten a continuació:

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la

data de la seva notificació davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona. Correspondrà interposar-lo en el mateix termini davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya si es tracta d'instruments de planejament, disposicions administratives
de caràcter general o de convenis entre administracions públiques amb pafticipació d'un ens
local les competències de les quals s'exerceixen en lãmbit de Catalunya.

Potestativament i amb caràcter previ, podeu efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha
dictada, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció dhquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a I'article 44 de la Llei 291t998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular el requeriment,
aquest s'entendrà rebutjat si, dins del mes següent a la recepció, no és contestat.

Quan shagi efectuat l'esmentat requeriment previ, el termini de dos mesos per a la

interposició del recurs contenciós administratiu, dhcord amb el que preveu lhtticle 46.6 de la
Llei 2911998, es comptarà des de l'endemà del dia en què es rep la comunicació de I'acord
exprés o dhquell en què s'entén rebutjat presumptament.

Tot això sens perjudici de les particularitats previstes per a l'Administració de I'Estat i de la
Generalitat als articles 65, 66 i 67 de la Llei 71L985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i particularment al requeriment en el termini de quinze dies hàbils que s'hi
preveu.

En tot cas podeu interposar qualsevol altre recurs previst a la legislació vigent que
considereu procedent. La interposició de recurs no suspèn l'executivitat de lhcte.
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