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Assumpte: Notificació resolució d’atorgament d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública 2019 
 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, us notifico la resolució del 
conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de 23 de desembre de 2019, per la 
qual s’atorga a l’Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura una subvenció exclosa 
de concurrència pública per import de 6.638,00 euros (IVA inclòs), per al finançament del 
projecte LIFE BIORGEST anualitat 2019. 
 
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
potestativament recurs de reposició davant el conseller de Territori i Sostenibilitat en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, així com l’article 77 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat 
amb el que preveu l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques,  l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
els articles 10, 14 i 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs 
que es consideri procedent. 
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