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RELACIÓ EXTRACTADA DE SENTÈNCIES I ALTRES RESOLUCIONS RECAIGUDES EN 
PROCEDIMENTS JUDICIALS EN LES QUE HA ESTA PART PROCESAL L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT (comunicades a Secretaria l’any 2020) 

1.- Decret 6/2020 de data 22 de gener de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, dictat en execució de títols judicials 7/2019-E, pel qual es declara 
finalitzat el procés d’execució promogut pel procuradora J.B.C. en nom de B.R.N y 
L.T.P, al comprovar-se l’hissat de la bandera d’Espanya, juntament amb la resta de 
banderes cooficials a l’edifici del consistori de Premià de Dalt i pel qual s’acorda l’arxiu 
de les actuacions.  

2.- Auto 830/2020 de data 2 de febrer de 2020 de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
dictat amb relació al recurs 743/2020, secció E, pel qual es desestima el recurs 
d’apel·lació interposat per la representació de A.P.D., contra l’auto dictat el dia 28 de 
setembre de 2020 pel Jutjat de Menors núm. 6 de Barcelona, a l’expedient 406/2019 
seguit per delicte de danys, confirmant la resolució. 

3.- Sentència 45/2020 de data 4 de març de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 481/2018-I, per la 
qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per la representació del 
senyor A.M.M contra el Decret d’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2018 i es condemna 
a l’Administració a abonar el complement de productivitat dels mesos de febrer i de 
març de 2017.   

4.- Sentència 186/2020 de data 5 d’octubre de 2020 del Jutjat de lo Social núm. 28 de 
Barcelona, dictada amb relació al procediment de Seguretat Social en matèria 
prestacional 520/2019-D, per la qual es desestima la demanda interposada pel senyor 
A.G.C contra l’INSS, la TGSS, la MUTUA LABORAL FRATERNIDAD MUPRESPA i 
l’Ajuntament de Premià de Dalt sobre contingència de període d’incapacitat temporal, 
absolent  a les parts demandades.  
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1.- Auto de data 19 de febrer de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala de lo Contenciós Administratiu, dictada amb relació al recurs d’apel·lació 
583/2018, secció AP, pel qual es declara la indeguda admissió del recurs d’apel·lació 
per la representació de B.A.LL.T, contra l’Auto de data 1 de febrer de 2018 del Jutjat de 
lo Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.  

2.- Sentència 202/2019 de data 22 de juliol de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, dictada amb relació al procediment abreujat 70/2018-B, per la 
qual es desestima el recurs contenciós administratiu núm. 70/2018-3, interposat a 
nom de J.M.G.M contra l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Premià de 
Dalt en sessió ordinària de data 11 de desembre de 2019, confirmant la resolució 
impugnada per ser ajustada a dret. 

3.- Sentència 969 de data 4 de novembre de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala de lo Contenciós Administratiu, secció tercera, dictada en recurs 
d’apel·lació 135/2018, pel qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat a nom de 
R.T.G y E.G.S. contra la Sentència núm. 54, de data 19 de març de 2017 del Jutjat de lo 
Contenciós Administratiu de Barcelona núm. 13, dels autos 426/2019, confirmant 
íntegrament la Sentència recorreguda.  

 


