
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

22 de novembre de 2016, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió extraordinària núm. 52, que va tenir lloc el dia 15de 
novembre de 2016 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 9659, de 14 de novembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 375/2016 interposat contra la 
desestimació presumpta del recurs extraordinari de revisió interposat el 6 de juny de 
2016 per impugnar la resolució de 17 de setembre de 2014 que revocava la llicència 
ambiental atorgada per a la prestació de serveis de naturalesa sexual a la C-55 pkm. 
26,80 (Barri Sant Pau) - Las Palomas. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 9712, de 16 de novembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2016 interposat contra la 
resolució de 25 de juliol de 2016 que declara la inadmissió del recurs i , desestima 
íntegrament el recurs de resposició interposat contra la resolució de 4 de febrer de 
2016 com a responsables d'una falta greu de l'art. 48.j) de la Llei 11/2009, una multa 
de 7.000 euros i de prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant 
el tancament i el precinte, per un període de tres mesos i confirma en tots els seus 
termes la resolució impugnada. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 9759, de 17 de novembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 299/2016 interposat contra la 
resolució de 8 de juny de 2016 que desestima la reclamació d'indemnització per les 
lesions patides a causa d'una caiguda, pressumptament, a l'alçada del núm. 19 del 
carrer Era Esquerra. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
-Interlocutòria de 21 de juliol de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2015 
 
-Sentència núm. 203, de 28 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 121/2015 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 

 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
 



 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte bàsic i d’execució 
Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana.  
 
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra Millora del drenatge del sector 
nord del parc de Puigterrà. 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana i Serveis 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1) - 
expedient SE 5-13. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la primera modificació del contracte d’obra Projecte rehabilitació de les 
façanes interiors del Museu Comarcal de Manresa. 
 
 


