
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

8 de gener de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 62 que va tenir lloc el dia 27 
de desembre de 2018 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat de la resolució de l’alcalde núm. 12926, de 28 de desembre de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.294/2018 interposat contra la resolució de 
16 de maig de 2018 del regidor delegat d'Urbanisme i Llicències que desestima 
íntegrament les al·legacions formulades a l'expedient de protecció de la legalitat 
urbanística, per unes actuacions dutes a terme en el Camí del Gorg Blau, al Suanya, 
parcel·les 110 i 111 del polígon 1. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12966, de 28 de desembre de 2018, 
sobre aprovar interposar davant del Jutjat Contenciós Administratiu, recurs contenciós 
administratiu contra la resolució de 29 d’octubre de 2018 de la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que desestima el recurs de reposició interposat per 
l’Ajuntament de Manresa  contra la resolució de 3 d’abril de 2018, que va resoldre 
revocar un import de 55.993,94 euros  de la subvenció atorgada  per a la realització 
del programa d’Experiència Professional  per a l’ocupació juvenil a Catalunya, 
corresponent a l’expedient SUMA’T -20-2010.  
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Actes de conciliació amb avinença dictades en diversos procediment de reclamació de 
quantitat interposats per personal laboral de l’Ajuntament de Manresa  contra la 
desestimació de la petició de pagament de la gratificació per anys de servei prevista a 
l’art. 36 del Conveni col.lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Manresa. 
 
- Sentència de 14 de desembre de 2018 de l’Audència Provincial de Barcelona (secció 
10ª), dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 114/2018, interposat contra la Sentència de 
8 de març de 2018 del Jutjat d’instrucció núm. 2 de Manresa, dictada en el judici per 
delicte lleu núm. 40/2017 
 
- Interlocutòria núm. 128 de 7 de desembre de 2018 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
65/2018. 
 
- Sentència núm. 719 de 28 de novembre de 2018 de la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel·lació núm. 86/2018, interposat contra la Sentència de 10 de novembre de 
2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 412/2014. 
 


