
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

14 de novembre de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 51 que va tenir lloc el dia 7 
de novembre de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 217, de 24 d'octubre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 375/2016, 
 
Sentència núm. 240 de 31 d'octubre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2015, 
 
Sentència núm. 242 de 31 d'octubre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 258/2016 
 
Interlocutòria de 27 d'octubre de 2017 de la Secció 5ª de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, dictada en el rotlle d’apel.lació núm. 545/2017, que dimana de les 
diligències prèvies núm. 315/16 del Jutjat d’instrucció núm. 6 de Manresa 
 
Interlocutòria núm. 135,  de 24 d'octubre de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, dictada en el procediment per a l’entrada en domicili núm. 
374/2017, presentat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA  per a l’entrada al domicili del 
carrer Tossalet dels Dolors, núm. 32, baixos de Manresa 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra de la 
fase del passatge Torre d’en Vinyes del Projecte d’urbanització del carrer Bisbe Ricomà i 
del passatge Torre d’en Vinyes. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra “actuacions de millora de l’espai públic 2017. 
Actuacions en espais de vianants.” 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada la primera pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el manteniment i 
neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Convalidada l’addenda del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
l’Ajuntament de Manresa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat per al 2017. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
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 el 2 d’octubre de 2017 i l’1 de novembre de 2017, i 
durant el mes de setembre de 2017, respectivament, i aprovar el seu pagament. 
 


