
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
11 de febrer de 2014 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 4 de febrer de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 689, de 31 de gener de 2014, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 452/2013, interposat 
contra la resolució de 29/8/2013, desestimatòria  del recurs de reposició en relació a 
l’ordenació de realització d’obres per raons de seguretat i salubritat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 819, de 5 de febrer de 2014, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 501/2013, interposat 
contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat, per danys 
soferts a uns trasters de l’edifici del c/ Pujolet núm. 5 arran d’una obturació d’un canaló 
del clavegueram. 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
- Sentència de 28 de gener de 2014 de la Secció Sisena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs contenciós administratiu 
interposat contra l’acord de la Secció de Barcelona del Jurat el dia 18 de juliol de 2008 en 
relació a l’expedient d’expropiació per ministeri de la llei de la finca situada al carrer 
Saleses núm. 9 de Manresa.  
 
- Sentència de 20 de gener de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 509/2011. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de 
venda núm. 33-34-35. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pel lloc de venda 
núm. 45. 
 
Aprovat l’encàrrec de gestió del servei públic de l’oficina de turisme de Manresa i les 
tasques de promoció i informació turística, a la fundació Fira de Manresa.  
 
 
 


