JUNTA DE GOVERN LOCAL
----------------------------------------

Núm.35

Acta de la sessió ordinària del dia 5 d'octubre de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 5 d'octubre de 2018,
sota la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes Zafra, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: Dolors Pujol Matas i
Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou Molinet, i
de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur a terme la sessió
ordinària en primera convocatòria.
Excusa la seva absència l’alcaldessa Marta Felip Torres. .
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern Local Jordi Masquef
Creus.
A les dotze hores i quaranta minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
28 de setembre de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
---- Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de col·laboració amb
l’Associació Catalana per a la Difusió Científica per a portar a terme la jornada
de divulgació científica Science needs nou. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"Amb registre general d’entrada número E2018011390 de data 9 de maig de
2018 l’Associació Catalana per a la Difusió Científica , amb NIF G-66951476
sol·licita una subvenció per a la celebració de l’edició 2018 de la jornada
“Science needs you” que té previst portar-se a terme el dia 20 d’octubre a
Figueres.
La subvenció nominativa a l’Associació Catalana per a la Difusió Científica està
inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Figueres pel
període 2018-2020, aprovat pel ple en sessió de data 14 de desembre de 2017.
Es proposa l’aprovació d’un conveni regulador de la concessió d’una subvenció
directa de 11.000 euros a l’Associació Catalana per a la Difusió Científica per a
portar a terme la jornada de divulgació científica Science needs nou. D’acord
amb el pressupost presentat, 26.600 euros, la subvenció que s’atorga
correspon al 41.34% de l’activitat subvencionada.
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La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.202.32600.48002 Associació Catalana per a la Difusió Científica.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada (en el moment de la signatura del conveni, en concepte de bestreta, i
el 50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu.
En l’expedient consta informe tècnic favorable a la concessió de la subvenció
proposada en el qual s’indica la necessitat del pagament de la bestreta per tal
de fer front a les despeses de preparació de la jornada atesa la condició del
beneficiari d’entitat sense ànim de lucre.
També consta la documentació conforme l'entitat està al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que aquesta no està sotmesa a
les prohibicions per obtenir subvencions d'acord amb allò establert a l'article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El conveni regulador de la subvenció atorgada no preveu que el beneficiari hagi
de presentar garanties.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.
En l’expedient consta l’ informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea.
Per tot això l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que,
per delegació de l’alcaldia presidència, s’adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Associació Catalana per a la Difusió Científica , amb NIF G-66951476, per a
portar a terme la jornada de divulgació científica Science needs nou, segons el
text que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa d’onze mil euros (11.000,00 €) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.202.32600.48002 Associació Catalana
per a la Difusió Científica.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà un 50% de la quantitat
atorgada en concepte de bestreta en el moment de la signatura del conveni i el
50% restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu, d’acord amb allò
establert al pacte quart del conveni.
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Tercer.- Reconèixer l’obligació de pagament de cinc mil cinc-cents euros
(5.500,00€), que corresponen al 50% de la subvenció atorgada, en el moment
de la signatura del conveni, segons estableix el pacte sisè del mateix.
Quart.- Informar que el pagament es portarà a terme en els següents termes:
a) En primer lloc, si n’hi han, es compensarà aquesta quantia a pagar amb els
deutes pendents envers l’Ajuntament de Figueres per qualsevol concepte,
d’ordre tributari i/o no tributari, que pertoqui i/o es trobin en període executiu.
b) Per la quantitat restant, s’ordenarà una transferència via entitat financera al
número de compte que el beneficiari ha de declarar mitjançant el document
adjunt denominat "Autorització del mecanisme de pagament mitjançant entitat
financera", sense perjudici que, si aquesta administració local ja disposa
d’aquesta informació, ja es dugui a terme aquest pagament. Aquest document degudament signat i complet – s’ha de presentar a la major brevetat possible
davant d’aquesta administració local, sia a l’Oficina Municipal d’Atenció a la
Ciutadania – OMAC – i/o bé a les dependències de la tresoreria Municipal.
Cinquè.-Notificar la present resolució als interessats.
Sisè- Facultar a l’alcaldia presidència per a la realització de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució els acords anteriors.
ANNEX :
“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ
CATALANA PER A LA DIFUSIÓ CIENTÍFICA - ACDIC - AMB MOTIU DE LA
TERCERA JORNADA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA “SNY-SCIENCE NEEDS
YOU”
Figueres, de
de 2018
REUNITS
D’una part, l’Il·lustríssima senyora Marta Felip Torres, amb DNI XXXXXXXXX,
alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb
domicili a la Plaça de l’Ajuntament número 12, 17600 Figueres i NIF P1707200J.
I d'altra part, Àngels Yécora Gallastegui, amb DNI XXXXXXXX en representació
de l’Associació Catalana per a la Difusió Científica, amb NIF núm G-66951476,
amb domicili a Pujada del Castell, núm. 45, 5-B, 17600 Figueres.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a
aquest acte i
MANIFESTEN
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I. Que l’Ajuntament de Figueres en el marc de les competències en matèria
de promoció de la cultura i l’educació dóna suport a les activitats que
s’organitzen a la ciutat de Figueres relatives a la divulgació de la ciència.
II. Que l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres (ACDIC)
és una entitat que organitza diverses activitats de divulgació de la ciència a
la ciutat, entre ells la Jornada SNY-Science Needs You.
III. Que la Jornada
SNY-Science Needs You consisteix en programar
continguts científics amb conferenciants de primer nivell combinats amb
continguts artístics i humanistes originals. Procuren dissenyar un format
amable i entretingut, atractiu pel públic jove també, però mantenint uns
estàndars de qualitat. Aquesta Jornada es farà a Figueres el dia 20
d’octubre de 2018, s’adreça al públic adult, a partir de 14-15 anys, fent
especial incidència en el públic d’entre 14 i 17 anys.
IV. Aquesta segona Jornada es programa després de constatar l’èxit
d’assistència i projecció obtinguda en les anteriors edicions, que va aplegar
més de 300 persones i que va provocar el naixement de l’Associació
Catalana per a la Difusió Científica.
V. Aquesta Associació ha sol·licitat una subvenció a l’Ajuntament de Figueres
per tal de finançar una part de les despeses que els comporta l’organització
d’aquesta Jornada Científica a Figueres.
VI. Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa
en el seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb
caràcter excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els
Pressupostos Generals de les Entitats locals.
VII. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a
canalitzar les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les
condicions i compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la
llei.
VIII. Així doncs, de conformitat amb allò establert a les citades disposicions i per
tal de concretar la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb
l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres ambdues parts
acorden subscriure el present conveni que es regeix pels següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de
Figueres per a la celebració de la Jornada SNY-Science Needs You, d’acord
amb el programa/projecte presentat, que aquest any porta per nom “La Mar i la
vida” i tindrà lloc a Figueres el dia 20 d’octubre de 2018.
Segon. Compromisos de l’Associació Catalana per a la Difusió Científica de
Figueres
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Aquesta Associació de Figueres és l’entitat organitzadora d’aquesta Jornada i
com a tal és la responsable de totes aquelles actuacions necessàries per a
portar-la a terme així com l’edició dels corresponents díptics i cartells per a ferne difusió.
Si es fan activitats i actes a la via pública ha de tramitar les corresponents
llicències d’activitat.
La venda de les entrades, si n’hi hagués, correspon a l’entitat, així com també
percebre els ingressos que generin.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres i quantia de la subvenció
Atès l’interès de l’Ajuntament de Figueres en la programació a la ciutat
d’activitats de divulgació científica es subvenciona l’Associació ACDIC amb
una aportació d’ 11.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 202
32600 48002 Associació Catalana per a la Divulgació Científica. Així mateix
l’Ajuntament pot col·laborar amb la cessió dels espais o equipaments
necessaris per a la realització de l’activitat.
Quart. Forma de pagament
D’acord amb el pressupost presentat per l’entitat (26.600,00 euros) la
subvenció que s’atorga correspon al 41,35 % de l’activitat subvencionada.
Pel que fa al pagament de la subvenció es pagarà el 50% de la quantitat
atorgada en el moment de l’aprovació d’aquest conveni i l’altre 50% quan es
produeixi la presentació del compte justificatiu, en els termes que s’estableixen
en el punt sisè.
Cinquè. Conceptes de les despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin en el termini que estableix el present
conveni.
Sisè. Forma i termini de justificació
La documentació a presentar és la següent:
a. Memòria justificativa de l’activitat, signada pel representant legal del
promotor, que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat prevista. En aquest
informe s’hi ha d’incorporar la relació d’activitats desenvolupades, els
resultats obtinguts i l’impacte assolit.
b. Compte justificatiu, signat pel representant legal del promotor, que
constarà de la següent documentació:
- Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la
factura.
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- Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori
equivalent que constin en la relació a la qual es fa referència al paràgraf
anterior.
- Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat,
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
Les despeses de personal propi s’acreditaran mitjançant un certificat signat i
segellat pel representant legal de l’entitat, on figuri la relació del personal, el
període, les funcions i el percentatge de dedicació al projecte subvencionat de
cadascun d’ells; aquesta relació haurà d’anar acompanyada dels corresponents
justificants originals que avalin el contingut del certificat. Resten exclosos els
salaris i les retribucions professionals que no resultin substancials i/o
directament relacionades amb el desenvolupament del projecte subvencionat.
L’entitat beneficiària ha de presentar el compte justificatiu juntament amb la
memòria d’activitats i l’informe final de l’actuació a l’Ajuntament de Figueres en
el termini de 3 mesos des de la finalització de l’activitat subvencionada.
Setè. Comprovació de les justificacions
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables
al beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 37 de la Llei
General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
Vuitè. Responsabilitats
El present conveni no podrà considerar-se com a constitució de societat o
associació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
se'n deriven, limitant-se la responsabilitat de cadascuna de les parts al que
resulti del que s'estableix en les seves clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament
aliens a l'altra part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de
manera que cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.
Novè. Vigència i pròrroga del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el
30 de desembre de 2018.
Desè. Declaració responsable
L’Associació Catalana per a la Difusió Científica de Figueres ha acreditat el
compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària d’una subvenció,
mitjançant la presentació de les declaracions responsables corresponents
previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions i transparència i
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els certificats relatius a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Onzè. Divergències
Per a qualsevol divergència que pugui sorgir en ordre a la interpretació,
modificació, aplicació i execució del present conveni s’intentarà resoldre de
mutu acord de les parts.
Dotzè. Causes de resolució
Seran causes de resolució del conveni:
Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
Les generals establertes en la legislació vigent.
Tretzè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regirà per allò establert a la Llei
38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, el reglament que la
desenvolupa aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i la resta de
normativa d’aplicació.
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses que puguin suscitar-se entre les parts en el transcurs
d’aquest conveni i que no hagin pogut resoldre’s prèviament per les parts.
I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Figueres,
Científica
L’alcaldessa presidenta

Per l’Associació Catalana per a la Difusió

Marta Felip Torres
Figueres,

La representant
Àngels Yécora Gallastegui

de 2018“

---- Recursos. Es desestima el recurs presentat pel senyor Jordi Casadevall i
Fuste, com a lletrat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona,
contra les bases que regeixen la convocatòria pública per a la provisió com a
funcionari interí d’un enginyer superior per a l’àrea de serveis urbans. Després
de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la seva sessió de
data 9 de juliol de 2018, aprovà les bases que regeixen la convocatòria pública
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de proves selectives d'una plaça d'enginyer superior en règim de funcionari
interí.
La base segona estableix les condicions dels aspirants, i a l'apartat c. concreta
la titulació exigida pel lloc de treball: "Estar en possessió de la titulació
d'Enginyeria Industrial Superior, o Graduat en Enginyeria més el Mestratge
Universitari d’Enginyeria Industrial d’habilitació per a l'exercici de la professió
d'enginyer industrial (Ordre CIN/311/2009), enginyer tècnic industrial o altres
enginyeries amb habilitació tècnica equivalent.
En el cas de disposar de la Titulació de Graduat en Enginyeria o Enginyer
tècnic Industrial, s’haurà d’aportar un certificat emès pel Col·legi professional
corresponent que acrediti l’exercici del conjunt de funcions descrites en l’apartat
1 de les presents bases."
Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província número
150 de 3 d'agost de 2018.
En data 20 d'agost de 2018, RE núm. E2018019644, el senyor Jordi
Casadevall i Fuste, actuant en condició de lletrat del Col·legi d'Enginyers
Tècnics Industrials de Girona, presentà recurs de reposició contra les
esmentades bases en considerar que no procedeix l'exigència del certificat
col·legial als graus d’enginyeria atès que no ve recolzada en cap llei.
Fonaments de dret
L’article 76 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es preveu que els grups de
classificació professional del personal funcionaria i pel que es refereix al grup
A, estarà dividit en dos subgrups: A1 i A2, i afegeix que:
 Per a l’accés als cossos i escales d’aquest Grup s’exigirà estar en
possessió del títol universitari de Grau. En aquells supòsits en què la Llei
exigeixi un altre títol universitari serà aquest el que es tingui en compte.
 La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del
nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les
característiques de les proves d’accés.
L’aplicació d’aquest article és obligada segons allò que estableixen l’article 1 i
la disposició final primera de l’esmentada normativa, atès que les disposicions
contingudes en aquest Estatut constitueixen les bases del règim estatutari dels
funcionaris públics inclosos en el seu àmbit d’aplicació dictades a l’empara de
l’article 149.1.18a de la Constitució.
La Disposició Transitòria Tercera de l’EBEP estableix que “fins que no es
generalitzi la implantació dels nous títols universitaris als quals es refereix l’art.
76, per a l’accés a la funció pública, continuaran essent vàlids els títols
universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor d’aquest Estatut...”
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El Reial Decret 967/2014 regula la correspondència entre els professionals
d’enginyeria tècnica pre-Bolònia i el grau, i un enginyer superior pre-Bolònia i
un graduat amb màster. Aquesta correspondència existeix en el mercat
professional però no afecta a les administracions d’acord amb la Disposició
addicional octava, la qual disposa que el previst en aquest real decret no
resulta d’aplicació al règim de titulacions exigible per a l’ingrés en les
Administracions Públiques, que es regirà, en tot cas, per allò previst en l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic i la resta de la seva normativa específica que li resulti
d’aplicació. El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales ho va
impugnar, però el Tribunal Suprem va considerar que aquesta disposició
s’ajusta a la legalitat (sentència 612/2016, de 15 de març de 2016).
Per tant, un titulat pre-Bolònia, enginyer o enginyer tècnic, no és ni màster ni
grau en relació amb l’accés a l’administració. O s’estableix expressament a les
bases la possibilitat d’accés a les titulacions pre-Bolònia d’enginyeria industrial
o enginyeria tècnica industrial, o el fet d’admetre nivells de grau no permetria,
per se, considerar que hi poden accedir titulats pre-Bolònia.
En relació amb aquest punt cal destacar que les titulacions pre-Bolònia
d’enginyeria tècnica industrial són de caràcter especialista i cap d’elles podria
efectuar totes les actuacions que pot fer un enginyer industrial, ni podria actuar
en alguns temes, com els urbanístics, per la qual cosa, el fet d’admetre
titulacions de grau no implica que obligatòriament s’hagin d’admetre les
titulacions d’enginyeria tècnica atès que aquestes últimes no poden actuar en
tots els temes. En canvi, la titulació d’enginyeria industrial pre-Bolònia es podria
continuar admetent a les bases com a titulació d’accés, en concurrència amb
titulacions de grau.
Pel que fa a l’exigència de la titulació d’Enginyer Industrial o Màster en
Enginyeria Industrial, d’acord amb l’Ordre CIN 311/2009, a les bases
s'enumeren les funcions a desenvolupar les quals motiven que la plaça a
ocupar requereixi, concretament, l’exercici professional al qual habilita
l’obtenció del Màster que regula l’Ordre esmentada.
En les bases impugnades no s’exclou els Graduats en Enginyeria de la branca
industrial perquè no tinguin les capacitats que, d’acord amb l’Ordre CIN
351/2009, aquests graduats han d’haver assolit. S’exigeix el certificat col·legial
a tots els Graduats en Enginyeria (atès que no tots els graduats enginyers
tenen les mateixes habilitacions) i els Enginyers tècnics industrials, ja què les
titulacions pre-Bolonia d’enginyeria són de caràcter especialista i cap d’elles
podria efectuar totes les actuacions que pot fer un enginyer industrial, ni podria
actuar en alguns temes, com els urbanístics.
La fonamentació del requisit són les mateixes bases, les quals poden establir
les característiques que han de tenir les titulacions de grau que vulguin accedir
al lloc de treball, per exemple acreditant un nombre determinat de crèdits en
9

diferents matèries, sempre que es justifiqui la seva necessitat en les funcions
que haurà de desenvolupar.
A les bases es relacionen les funcions a desenvolupar pel tècnic a seleccionar,
funcions que requereixen estar habilitat per a la redacció, firma i
desenvolupament de projectes en l’àmbit de la enginyeria industrial, per aquest
motiu es requereix un certificat col·legial que acrediti l’habilitació per actuar en
aquestes funcions.
Conclusió
Informo favorablement les bases i desestimar el recurs interposat pel senyor
Jordi Casadevall i Fuste, com a lletrat del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Girona, contra les bases que regeixen la convocatòria pública per
a la provisió com a funcionari interí d’un enginyer superior per a l’àrea de
serveis urbans.
El que impugnen és la bases segona , lletra c, segon paràgraf , que exigim que
en el cas de la titulació de graduat en enginyeria (sense màster específic) o
titulació d’enginyer tècnic industrial , aportin un certificat del col.legi acreditatiu
de que poden efectuar les funcions descrites a la clàusula primera de les
bases. Està clar que els enginyers superiors industrials no tenen les mateixes
competències que els enginyers tècnics industrials ni els graduats en
enginyeria (que no disposin de màster), i és per aquest motiu que tot i no
excloure’ls de la convocatòria i atorgar-lis el dret a participar en el procés
selectiu, els hi requerim aquest certificat.
Per tot això, el regidor delegat del Servei de Recursos Humans proposa que la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia Presidència, adopti els
acords següents:
Primer. Desestimar el recurs presentat pel senyor Jordi Casadevall i Fuste, com
a lletrat del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona, contra les bases
que regeixen la convocatòria pública per a la provisió com a funcionari interí
d’un enginyer superior per a l’àrea de serveis urbans."
----3. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les dotze hores i
quaranta-dos minuts, de la qual cosa dono fe.
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