
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

14 de març de 2017, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 12 que va tenir lloc el dia 7 
de març de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 1703, de 7 de febrer de 2017, sobre 
executar en tots els seus extrems la Sentència núm.271/2016, dictada el 22 de 
novembre de 2016, pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de Barcelona dins el 
recurs contenciós-administratiu núm. 29/2016-J interposat contra la desestimació per 
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el 23 de 
gener de 2015, resolució judicial que decideix estimar el recurs esmentat i condemna a 
la demandada al pagament a l’actora de la quantia de 1.078,50 € més els interessos 
legals des del 23 de gener de 2015. 
 
 

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. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovat declarar deserta la licitació d’un subministrament d’una furgoneta amb 
equipament policial homologat per a la unitat d’atestats de la Policia Local de Manresa, 
mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini. 
 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
Aprovada la relació de 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 l’1 i el 28 de febrer de 2017, i durant el mes de 
desembre de 2016 i gener de 2017, respectivament, i aprovar el seu pagament. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la 
Bonavista. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat inicialment el projecte de nous accessos de l’antic col·legi Sant Ignasi. Volum 
general / Centre d’acollida de Pelegrins, fase 2. 
 
 
 


