
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

29 de març de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 15, que va tenir lloc el dia 22 de març de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2564, de 22 de març de 2016, sobre 
aprovar la personació davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC en el 
recurs  d’apel.lació interposat  contra la Interlocutòria de 26 de gener de 2016 dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que denegava la mesura 
cautelar de suspensió en relació amb l’edifici de la Font dels Capellans, Torre 7. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Sentència NÚM. 51,  de 9 de març de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
5 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 549/2014 
 
-Sentència núm. 73/2016,  de 8 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 524/2014 
 
-Sentència núm. 226 de 29 de febrer de 2016 de la Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel·lació núm. 199/2014, interposat contra la Sentència de 12 de setembre de 
2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 220/2013. 
 
-Desestimació del recurs d’apel.lació 217/2016 interposat pel denunciat i confirma 
íntegrament la Sentència de 9 de setembre de 2015 en el judici de faltes 112/2015. 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada d’Ocupació 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa en el marc del programa d’experiència professional per 
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.  
 
 
Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
Cementiri municipal. 
 
Desestimada la sol·licitud de canvi de titularitat de sepultura. 
 
 
 



 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis de prevenció aliè en 
matèria de medicina del treball de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla parcial Plana del Pont Nou de 
Manresa (PLA.PPU/2015-01). 
 


