
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local d’ 

1 d’agost de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 37 que va tenir lloc el dia 25 
de juliol de 2017 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6705, de 21 de juliol de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.7 de Barcelona en 
el recurs contenciós administratiu núm. 192/2017 interposat contra la desestimació per 
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 20 
d'octubre de 2016 per danys i perjudicis ocasionats per les lesions produïdes a 
conseqüència d'un accident al Passeig Pere III, 6-8 el 14 de desembre 2015 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6706, de 21 de juliol de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.6 de Barcelona en 
el recurs contenciós administratiu núm. 231/2017 interposat contra la resolució de 31 
de març de 2017 que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en què 
demanava indemnització per les lesions patides per una caiguda a la Baixada del 
Pòpul, el 28 de juliol de 2015. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat inicialment el Projecte de millora de la urbanització dels carrers Vidal i Barraquer i 
Via Sant Ignasi, inclòs dins de les càrregues d’urbanització del sector del Pla especial PE 
10 Fàbrica Nova. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la declaració de concurs desert en relació amb el procediment per a 
l’arrendament d’una nau industrial destinada a acollir un cicle de formació professional. 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

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 23 de juliol de 2017, i durant el mes de Juny de 
2017, respectivament, i aprovar el seu pagament. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’acord pel qual es declara deserta la licitació de l’obra “Projecte d’ascensor 
públic Santa Llúcia - plaça Major.” 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra que 
consisteix en l’execució del Projecte d’ascensor públic Santa Llúcia – Plaça Major. 
 


