
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

9 de maig de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 22 que va tenir lloc el dia 2 
de maig de 2017 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 36, de 20 de febrer de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 335/2016. 
 
Sentència núm. 43,  d’1 de març de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 311/2015 E. 
 
Interlocutòria núm. 33,  de 23 de febrer de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2016. 
 
Sentència de 5 d'abril de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 41/2016. 
 
Sentència núm. 111, de 4 d'abril de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 177/2016. 
 
Interlocutòries de 6 d’abril de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 484/2014 – Incidents 
d’extensió d’efectes. 
 
Interlocutòries de 20 d’abril de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2015 – Incidents 
d’extensió d’efectes. 
 
Sentència núm. 90,  de 25 d'abril de 2017,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 558/2014. 
 
Sentència núm. 86/2017, de 25 d'abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 516/2014 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Procediment abreujat 217/2016, 1 delicte de resistència greu als agents de l’autoritat 
(art. 556 del Codi Penal)1 delicte lleu de lesions (art. 147.2 del Codi Penal), Jutjat Penal 
núm. 1 de Manresa.” 
 
Procediment abreujat 42/2017, Jutjat Penal núm. 3 de Manresa, 2 delictes de robatori 
amb violència en grau de temptativa (art. 237 i 242.1 del Codi Penal), 1 delicte de 
resistència greu als agents de l’autoritat (art. 556 del Codi Penal) 3 delictes lleus de 
lesions (art. 147.2 del Codi Penal).” 
 
 
 



Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un 
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri 
Municipal. 
 
 
Regidoria delegada Ensenyament i Universitats  
 
Aprovada la modificació de l’encàrrec de gestió al Consorci per a la Normalització 
Lingüística per dur a terme sessions de català oral per pares i mares d’alumnes 
d’escoles de Manresa. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de varis documents 
personalitzats per a la Gestió Tributaria, Recaptació i Seguretat Ciutadana. 
 
Aprovada l’adquisició directa d’un immoble situat al carrer de Galceran Andreu, núm. 
6-8 de Manresa. 
 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra trasllat i adequació del nou local del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, lot 3 (Treballs d’adequació de la instal.lació 
elèctrica). 
 
 
 
 
 

 


