
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

28 de febrer de 2017, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 10 que va tenir lloc el dia 22 
de febrer de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de la regidora delegada d’Acció Social, núm. 1640, de 20 
de febrer de 2017, sobre elevar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sol·licitud 
d’entrada a la mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges en situacions 
d’emergències econòmiques, socials i casos especials, d’acord amb l’article 4.g del 
Reglament de la Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i 
socials de Catalunya.  

 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Interlocutòries de 22 de desembre de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 484/2014 
 
- Sentència núm. 12, de 24 de gener de 2017,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 26/2016 
 
- Interlocutòria de 19 de gener de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 137/2016 
 
- Interlocutòria de 2 de febrer de 2017 del Jutjat d’instrucció núm.  6 de Manresa, dictada 
en les diligències prèvies núm. 315/2016 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut  
 
Aprovat un encàrrec de gestió per al desenvolupament de programes i actuacions 
d’acolliment lingüístic. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta d’una finca situada al carrer Sant Bartomeu 
núm.2 de Manresa, propietat de FORUM,SA. 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta d’una porció de finca (afectada de viari) situada 
al carrer Puigterrà de Baix núm. 27-29 de Manresa. 
 
 
 
 
 
 



 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’acceptació de la subvenció per l’operació Manresa 2022: arribada del Camí 
Ignasià, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 


