
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

23 de gener de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 3 que va tenir lloc el dia 16 
de gener de 2018 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 240, de 16 de gener de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.432/2017 interposat contra la resolució de 
26/09/2017 de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut sobre la 
incoació d'expedient de protecció de la salut en relació amb l'habitatge situat a la Font 
dels Capellans, torre 7, pis 3r, 4a de Manresa, per les condicions d’insalubritat que 
presenta 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 241, de 16 de gener de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.387/2017 interposat contra les resolucions 
del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el recurs de 
reposició sobre la sol·licitud de pagament de la gratificació per jubilació anticipada i 
resolució  del Regidor Delegat de Recursos Humans i Transparència de l'Ajuntament 
de Manresa que desestimava el recurs administratiu de reposició deduït contra la 
resolució que denegava l'abonament de la gratificació per jubilació regulada en l'art. 40 
dels acords citats. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 272, de 17 de gener de 2018, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, en el judici assenyalat per 
al dia 26 de març de 2018 a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm.1 de Manresa en les 
actuacions núm. 640/2017 seguides contra l’Ajuntament de Manresa en reclamació de 
quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 273, de 17 de gener de 2018, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, en el judici assenyalat per 
al dia 31 de gener de 2018 a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm.1 de Manresa en 
les actuacions núm. 374/2017 seguides contra l’Ajuntament de Manresa sobre 
reconeixement de quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 274, de 17 de gener de 2018, sobre 
aprovar la la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, en el judici assenyalat 
per al dia 26 de març de 2018 a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm.1 de Manresa en 
les actuacions núm.544/2017 seguides contra l’Ajuntament de Manresa en reclamació 
de quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 306, de 18 de gener de 2018, sobre 
desistir de l’anunci de recurs de suplicació formulat per escrit presentat davant el Jutjat 
Social núm. 1 de Manresa el dia 9 de gener de 2018, recurs exercitat contra la 
sentència núm. 377/2017-C dictada en les actuacions núm. 81/2017-C 
 
 
 
 
 



Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’expedient de contractació de les assegurances 
generals de l’Ajuntament de Manresa lot 1: Assegurança de danys materials al patrimoni 
municipal. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’expedient de contractació de les assegurances 
generals de l’Ajuntament de Manresa lot 3: Assegurança de la flota de vehicles. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’arrendament d’un local per destinar a activitats 
veïnals. 
 
Aprovat l’expedient d’establiment d’un concert social per a la provisió de places 
residencials per a gent gran a la ciutat de Manresa. 
 


