
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

4 de juliol de 2011 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2011. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5400, de 6 de juny de 2011, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 160/2011, interposat 
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la resolució 
de l’alcalde de 19/11/2010, per la qual es va imposar una penalització per 
incompliment contractual. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5874, de 23 de juny de 2011, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 151/2011, interposat 
contra la resolució de l’alcalde de 19/1/2011 per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis soferts, presumptament, arran d’una 
caiguda al Mercat de Puigmercadal. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5875, de 23 de juny de 2011, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 223/2011, interposat 
contra la resolució de l’alcalde de 28/2/11 desestimatòria del recurs de reposició 
interposat contra la resolució de 16/6/10, la qual desestimava les al.legacions de 
l’actora en relació a una activitat de centre d’estètica i hidroteràpia.   
 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència núm. 170/2011 de 09/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 342/2009. 
 
Sentència núm. 208/2011 de 31/05/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 458/2009 . 
 
Sentència núm. 182/2011 de 09/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 216/2010. 
 
Sentència núm. 203/2011 de 09/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 491/2008.  
 
Sentència núm. 177 de 20/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 612/2009.  
 
Interlocutòria de 21/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona 
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2008.  
 
Sentència núm. 196 de 21/06/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 175/2009.  
 
 



 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Declarat desert el procediment per a la contractació de l’equipament tècnic especialitzat 
(equip d’ultrasons convencional de dos canals). 
 
 
 


