
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
8 de juliol de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 35, que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6246, de 25 de juny de 2014, sobre 
formular adhesió d’aquest ajuntament al recurs d’apel·lació interposat contra la 
interlocutòria núm. 98/14, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu núm. 48/2011, interposat en 
relació amb la prestació de distints serveis al sector del carrer Tossalet dels Dolors.  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Sentència de 24 d'abril de 2014 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 322/2010. 
 
- Sentència de 30 d'abril de 2014 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 370/2010.  
 
-  Interlocutòria de 30 d'abril de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 48/2011. 
 
- Interlocutòria de 25 d’abril de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm. 
86/2014 (entrada a l’habitatge situat al carrer Martí Julià 33, 1r 1a) 
 

- Sentència de 25 d'abril de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 295/2012. 

 
- Sentència de 29 d’abril de 2014 de la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 229/2013, interposat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la 
Sentència de 6 de maig de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2012. 
 
- Sentència de 17 d’abril de 2014 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, dictada en el 
procediment núm. 1150/2013, promogut contra el CONSORCI DEL BAGES PER LA 
GESTIÓ DE RESIDUS i l’AJUNTAMENT DE MANRESA, per acomiadament 
improcedent. 
 
- Sentència de 23 de maig de 2014 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dictada en el recurs de suplicació interposat per l’AJUNTAMENT DE 
MANRESA I FORUM SA contra la sentència de 21 d’octubre de 2013 del Jutjat Social 1 
de Manresa. 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat l’encàrrec de gestió dels serveis de suport a actes i activitats gestionades pel 
servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de Manresa, a favor 
de la Fundació Fira de Manresa. 
 
 
 


