
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

13 de desembre de 2016, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 56 que va tenir lloc el dia 7 de 
desembre de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10435, de 7 de desembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2016 interposat contra la 
resolució del regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans de 19 de juliol de 2016 
d'execució subsidiària amb càrrec al demandant de l'ordre continguda a la resolució de 
6 d'octubre de 2010, entre altres, d'enderroc de tota la planta de construcció situada 
per sobre de la planta primera de l'edificació del C. Dr. Tarrés, núm. 17 de Manresa. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10436, de 7 de desembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 235/2016 interposat contra la 
resolució de l'alcalde de 13 d'octubre de 2015 de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada en què sol.licitava una indemnització per les 
lesions presumptament sofertes per una caiguda al carril bici del carrer Carrasco i 
Formiguera, cantonada amb el carrer A. Guimerà, el dia 8 de desembre de 2012. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10437, de 7 de desembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 378/2016 interposat contra la 
resolució del regidor delegat d'Hisenda de 3 de juny de 2015 que ordenava el 
restabliment de l'activitat de magatzem de maquinària agrícola que es porta a terme a 
la finca Cal Minguet, s/n (ref. cadastral 08112A00200058), en el termini d'un mes, 
d'acord amb les condicions legitimades per la llicència municipal que l'empara. 

 
Alcaldia 
 
Aprovada l’addenda del conveni de col.laboració per a la rehabilitació de l’edifici dels 
antics Jutjats de Manresa. 
 
Aprovada la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016. 
 
 
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 
 
Aprovada una pròrroga de l’encàrrec de gestió a la mercantil Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa SA, dels treballs de suport tècnic a l’Ajuntament de 
Manresa, en matèria de gestió patrimonial.  
 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
Aprovada la relació de personal del Servei de Seguretat Ciutadana, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant el període comprès entre l’1 i el 30 de novembre 
de 2016, i aprovar el seu pagament. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada l’acceptació de l’oferiment de cessió gratuïta d’una finca situada a l’illa formada 
pels carrers Galceran Andreu, Codinella i Baixada de la Seu de Manresa. 
 
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada a la carretera de Vic núm. 102 de 
Manresa.  
 
Aprovada la permuta entre el domini de la finca registral núm.53.337, propietat de 
l’Ajuntament de Manresa (situada a la plaça Bages núm.2) i el d’una porció de la finca 
registral núm. 9727 (situada a darrera de la plaça Bages núm.1) a favor de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Aprovat l’acord que deixa sense efectes l’encàrrec de gestió aprovat en Junta de Govern 
Local de 16 de febrer de 2016, a favor del CIRE, per a la redacció d’un projecte bàsic i 
d’execució de rehabilitació de l’edifici dels antics Jutjats de Manresa. 
 


