
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

19 de gener de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 2, que va tenir lloc el dia 12 de gener de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
-   Decret núm. 66 de 2 de novembre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2014 
 
-   Interlocutòria de 27 d'octubre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2014 
 
-  Interlocutòria núm. 132 de 8 d'octubre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 22/2 
 
-  Sentència núm. 889 de 9 de desembre de 2015 de la Secció Segona de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 291/2014 

 
-  Sentència de 14-12-15 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, en el Delicte lleu  

168/2015 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació del personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn  i/o festiu 
durant el període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2015  i durant els mesos 
d’abril a novembre de 2015, respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
 
Aprovada  la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució del 
Projecte de millora de l’accessibilitat als infants – nou ascensor i remodelació vestíbul. 
 
Aprovada la pròrroga del termini atorgat per finalitzar les obres de construcció d'un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres i una tanca de protecció a la Pujada del Castell 59-61 
atorgada amb llicència LLI.OMA/49-2010, fins el 31 de desembre de 2016 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
 
Aprovada la liquidació de la gestió de la concessió administrativa del servei públic 
municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep, corresponent al curs 
escolar 2014 – 2015. 
 


