
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

3 d’abril de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 16 que va tenir lloc el dia 27 
de març de 2018 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2998, de 26 de març de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 30/2018 interposat contra la resolució de 9 
de novembre de 2017 que desestima el recurs de reposició i confirma la resolució de 
14 de juliol de 2017 així com la resta d'actes administratius que integren l'expedient 
sancionador abreujat SPU.SAN 25/2016 derivat de l'expedient de protecció d'animals i 
de protecció de la salut pública OSC.SPU 3/2016. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 133,  de 15 de febrer de 2018,  de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 190/2014 
 
Sentència núm. 135,  de 20 de febrer de 2018,  de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 130/2015, interposat per POSTES Y 
MADERAS S.A.. 
 
Sentència núm. 39,  de 9 de març de 2018,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 42/2017, interposat per 
POSTES Y MADERAS S.A. 
 
Interlocutòria núm. 61 de 15 de març de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
5 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2017 
 
Sentència de 8 de març de 2018,  del Jutjat d’instrucció núm. 2 de Manresa,  dictada 
en el judici per delictes lleus núm. 40/2017, 
 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada inicialment la Constitució i Els estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Polígon 1 del Pla Parcial Sagrada Família de Manresa. 
 
Aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del Pla Parcial Sagrada 
família de Manresa. 
 
 
 
 



 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la proposta de rectificació de diverses liquidacions de l’impost sobre béns 
immobles.  
 


