
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

12 de desembre de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 56 que va tenir lloc el dia 5 
de desembre de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10311, d’1 de desembre de 2017, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.378/2017 interposat contra la 
resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el 
recurs de reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de 
servei. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10312, d’1 de desembre de 2017, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.380/2017 interposat contra la 
resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el 
recurs de reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de 
servei. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10313, d’1 de desembre de 2017, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.381/2017 interposat contra la 
resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el 
recurs de reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de 
servei. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la segona modificació del contracte d’obra Projecte d’Urbanització del tram 
inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista. 
 
Aprovat definitivament el Projecte d’urbanització del PP Sagrada Família (modificat). 
 
Aprovada l’adquisició directa de les finques situades al carrer Arbonés núms. 23, 25 i 27, 
incloses en la Unitat d’actuació UA 1 Arbonés-Llop, propietat de la societat municipal 
FORUM SA. 
 
Aprovada l’adquisició directa de deu finques situades als carrers Pou, Barreres i Tahonas 
de Manresa, incloses en la unitat d’actuació UA 4 Barreres, propietat de la societat 
municipal FORUM SA. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Participació 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a la Fundació Fira de Manresa per a l’organització del 
muntatge, desmuntatge i part de les activitats del “Campi qui jugui”. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovat el conveni de col.laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb 
recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions locals. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
Aprovada la relació del 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 de novembre de 2017 i l’1 de desembre de 2017, i 
durant el mes d’octubre de 2017, respectivament, i aprovar el seu pagament. 
 


