
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
19 de gener de 2021, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 1 que va tenir lloc el dia 12 de gener de 
2021. 
 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 104, de 12 de gener de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
405/2020, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats a un vehicle per la caiguda de 
l’enllumenat de Nadal. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 105, de 12 de gener de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
152/2020, interposat contra la resolució de 4 de desembre de 2019,  que desestima el 
recurs de reposició presentat contra la resolució de 26 d’abril de 2019, de denegació 
de pagament de la gratificació prevista a l’art. 40 de l’Acord de condicions 
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de 
Manresa. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 106, de 12 de gener de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
383/2020, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans 
i Govern Obert, de 18 de setembre de 2020,  que desestima el recurs de reposició 
presentat contra la resolució de 4 de febrer de 2020, de denegació de pagament de la 
gratificació prevista a l’art. 40 de l’Acord de condicions econòmiques, socials i de 
treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de Manresa. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 107, de 12 de gener de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
408/2020 interposat contra la resolució del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil de 21 de maig de 2020, que desestima les al·legacions formulades i 
sanciona al pagament d’una multa amb motiu d’una denúncia de trànsit. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 235, de 14 de gener de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
428/2020, interposat contra la resolució de 19 d’octubre de 2020, que desestima el 
recurs de reposició interposat contra la resolució de 29 de juliol de 2020 que va 
imposar una sanció per una infracció de normes de circulació. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 1826 de 5 de juny de 2020 de la Secció cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel·lació 36/2018 interposat per l’Ajuntament de Manresa contra la 
Sentència núm. 176 de 26 de setembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016 
interposat per l’Ajuntament de Manresa. 
 
Sentència núm. 79 de 9 de juny de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 10/2019-A, interposat 
per l’AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
Sentència núm. 2068 d’11 de maig de 2020,  de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 501/2011. 
 
Sentència núm. 138/2020,  de 8 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
16 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 78/2019. 
 
Sentència núm. 233/2020,  de 13 d’octubre,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
15 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2020. 
 
Sentència núm. 11672020, de 14 de setembre,  del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, 
dictada en el Procediment d’impugnació de sancions 796/2019, interposat per un 
treballador de l’Ajuntament (contractat laboral indefinit). 
 

 
 


