
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

3 d’octubre de 2011 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de setembre de 2011. 
 
 
Qüestions prèvies  

 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8188, de 28 de setembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 435/2011 
interposat contra la resolució de l’alcalde de 07/06/2011 per la qual s’inadmet a tràmit 
una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a un vehicle  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8189, de 27 de setembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 419/2011 
interposat contra la resolució de l’alcalde de 11/05/2011 per la qual es desestima 
reclamació de responsabilitat patrimonial per lesions. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8190, de 28 de setembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 452/2011 
interposat contra la resolució de l’alcalde de 20/05/2011 desestimatòria del recurs de 
reposició interposat contra la petició de reversió formulada en relació a una finca 
situada al Tossalet dels Dolors. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8191, de 16 de setembre de 2011, 
sobre aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat per INMITRAM SA 
contra la sentència núm.182/11, de data de 9 de juny de 2011 dictada pel jutjat 
Contenciós Administratiu núm.10 de Barcelona, que desestimava el recurs contenciós 
administratiu núm. 216/2010. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovat el reconeixement del nou grau personal i adscripció al lloc de treball 
corresponent, com a conseqüència de la convocatòria del Pla de Carrera corresponent 
a l’any 2011.  
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini d’una ensobradora. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del 
servei d’instal·lació, manteniment i explotació publicitària de marquesines i plafons 
publicitaris lluminosos, a les parades d’autobusos del transport públic urbà de viatgers i 
altres indrets del domini públic municipal.  
 



Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució 
del projecte de renovació dels serveis sanitaris del CEIP Puigberenguer. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució 
del projecte de renovació dels serveis sanitaris del CEIP Pare Ignasi Puig. 
 
Aprovats l’expedient, el plec de clàusules i l’adjudicació del contracte de serveis que 
consisteix en la redacció del projecte executiu d’actuacions finals de l’Espai Motor del 
Parc Tecnològic de la Catalunya Central.  
 


