
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

31 d’octubre de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 49 que va tenir lloc el dia 24 
d’octubre de 2017. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8895, de 25 d’octubre de 2017, sobre 
aprovar la interposició de recurs d’apel.lació davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.14 de Barcelona contra la sentència núm. 176/2017 dictada el 26 de setembre de 
2017 que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016 
interposat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra el Decret 2229/16 dictat per la 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA el 23 de  març de 2016, de revocació total de la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament per import de 405.000,00 euros per a l’operació 
“Edifici Impuls- Parc tecnològic de la Catalunya Central”. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8989, de 26 d’octubre de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.10 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.345/2017 interposat contra la resolució del 
regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el recurs de 
reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de servei. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 144,  de 25 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 110/2017.. 
 
Sentència núm. 196,  d’1 de setembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 378/2016. 
 
Sentència núm. 176 de 26 de setembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
14 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 193/2016  
 
Interlocutòria d’11 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 250 – Peça Separada de 
mesures cautelars.    
 
Interlocutòria de 26 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 349/2016 – Peça Separada 
de mesures cautelars.  
 
Interlocutòria de 12 de setembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 351/2016 – Peça Separada 
de mesures cautelars.   
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la determinació de les despeses d’urbanització del Pla parcial Sagrada Família 
- polígon únic. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei consistent en la gestió i dinamització del 
Casal de Joves la Kampana. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació del servei de 
retirada, eliminació i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les 
dependències municipals i de l’arxiu. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament que consisteix en la 
impressió i lliurament d’avisos de pagament i calendaris fiscals personalitzats per a la 
Recaptació Municipal. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament que consisteix en la 
impressió i plegat de notificacions d’un sol full i fulls informatius de pagament. 
 


