
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

19 de març de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 12 que va tenir lloc el dia 12 
de març de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3166, de 8 de març de 2019, sobre 
aprovar personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en 
el recurs contenciós administratiu núm. 13/2019 interposat per COMUNITAT DE 
PROPIETARIS PARQUING CARRER ABAT OLIBA 62-72 contra la desestimació 
presumpta per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada el 18-06-2018 pels danys ocasionats en els pàrquings 1 i 2 de l'edifici 
plurifamiliar del carrer Abat Oliba, 62-72 de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3301, d’11 de març de 2019, sobre 
aprovar personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en 
el recurs contenciós administratiu núm.19/2019 interposat contra la desestimació 
presumpta per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada el 2-3-2017 per la qual sol·licitava indemnització per lesions. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3357, de 12 de març de 2019, sobre 
aprovar personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en 
el recurs contenciós administratiu núm. 20/2019 interposat contra les resolucions del 
regidor delegat de Recursos Humans i Transparència de 23/8/18 i 2/11/18 que 
desestimen els recursos de reposició interposats contra les sol·licituds de pagament 
de gratificacions per jubilació. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 14/2019 de 16 de gener de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs d’apel·lació 
núm. 153/2018. 
 
Sentència núm. 16 de 29 de gener de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2017. 
 
Interlocutòria núm. 24 de 4 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 174/2018. 
 
Interlocutòria núm. 53 de 14 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, dictada en l’autorització d’entrada en domicili núm. 36/2019. 
 
Interlocutòria de 13 de febrer de 2019 del Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 426/2017. 
 
Sentència núm. 47 de 25 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 347/2018. 
 
 
 



Interlocutòria núm. 48/2019 de 26 de febrer de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 204/2018. 
 
Decret núm. 102/2019 de 20 de febrer de 2019 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, dictada en 
el procediment d’impugnació d’altes mèdiques núm. 554/2018. 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat el Plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte d’obra sala de control i emissores per a la policia local de Manresa, 
seguretat, monitors, videowall i circuit tancat de televisió. (CON.EXP2019000003)  
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Comunicació 
 

Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la confecció, 
impressió, distribució i explotació publicitària de la publicació municipal “L’Apuntador”. 
(CON.LIA 2018000045). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 

 
Deixat sense efecte l’acord de Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2018, 
d’aprovació de la pròrroga fins el 31 de desembre de 2020 del conveni per al 
desenvolupament del Programa suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels 
serveis de mediació ciutadana. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis consistent en la subscripció i 
implantació d’una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria municipal 
( CON.LIA 2018000036). 
 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 

Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament d’una unitat de radar pel 
servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local. (CON.LIA 201800041).  
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat un encàrrec de gestió per a la promoció turística de la ciutat a la Fundació 
Turisme i Fires de Manresa (CON.ENC 2019000015). 
 
Aprovat l’expedient de contractació de la instal·lació i posada en  funcionament de dos 
punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a  Manresa. (CON.EXP 2019000017) 
 


