
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

27 de setembre de 2016, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió extraordinària núm. 42, que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7364, de 9 de setembre de 2016, 
sobre aprovar la personació en les diligències prèvies núm. 438/2016 que es tramiten 
al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Manresa en tant que part denunciant. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7435, de 14 de setembre de 2016, 
sobre interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu contra la desestimació per silenci del requeriment previ presentat davant 
la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que doni compliment al contingut del 
conveni de 25 de febrer de 2005 i procedeixi al pagament a l’ajuntament de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7436, de 16 de setembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant la Sala del Contenciós administratiu del TSJ de 
Catalunya en el recurs d’apel.lació interposat contra la sentència núm. 195 de 22 de 
juny de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que 
desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 242/2013. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un 
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri 
Municipal. 

 
Aprovada la caducitat de determinades concessions temporals per 5 anys sobre 
nínxols del Cementiri Municipal, per no haver sol.licitat la pròrroga, i la reversió a favor 
de l’Ajuntament. 

 
Aprovada la incoació d’expedients per declarar la caducitat de drets funeraris per 5 anys 
sobre nínxols del Cementiri Municipal, per no haver sol.licitat la pròrroga.  

 


