
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

26 de febrer de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 8 que va tenir lloc el dia 19 
de febrer de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2046, de 15 de febrer de 2019, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 473/2018 interposat per SAREB, SA contra 
la resolució de 16 d'octubre  de 2018 que incoa expedient de protecció de la persona a 
favor del nucli familiar resident en règim d'ocupació a la Ctra. del Pont de Vilomara, 8, 
3r; i insta a la SAREB a adherir-se al programa de comptadors en precari.  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2096, de 18 de febrer de 2019, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 28/2019 interposat contra la resolució del 
regidor delegat d’Hisenda i Organització de 25-10-2018 que declara la no admissió a 
tràmit del recurs contra els rebuts de la taxa per la recollida d’escombraries per la finca 
situada al carrer de Santa Maria 24 dels exercicis 2013 a 2017. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2097, de 15 de febrer de 2019, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm.499/2018 interposat per SAREB, SA contra 
la resolució de 30 d'octubre de 2018 que incoa expedient de protecció de la persona a 
favor del nucli familiar resident en règim d'ocupació a la Ctra. del Pont de Vilomara, 8, 
2n; i insta a la SAREB a adherir-se al programa de comptadors en precari.   

 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovada la incoació d’expedients per declarar la caducitat de drets funeraris de 5 anys 
sobre nínxols del Cementiri municipal. 

 


