
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
14 d’abril de 2015, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 19, que va tenir lloc el dia 7 d’abril de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3223, de 9 d’abril de 2015, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 71/2015, interposat 
contra la resolució de 18-12-2014 per la qual es desestima la reclamació 
d’indemnització per danys a un vehicle en endur-se’l la grua municipal. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3224, de 9 d’abril de 2015, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 88/2015, interposat 
contra la resolució de 9-1-2015 que trasllada a Aigües de Manresa, SA, la reclamació 
presentada en relació a la lesió cervical patida mentre aparcava al carrer Caritat, 11, 
en posar la roda del cotxe en un forat.  
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació del personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu 
durant el període comprès entre l’1 i el 31 de març de 2015, i durant els mesos de gener i 
febrer de 2015, respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la prestació del servei de 
missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovat l’expedient de contractació d’una assegurança d’accidents per al personal de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la realització 
d’un estudi de mobilitat emmarcat en els treballs de redacció del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Manresa (POUM). 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Aprovada l’adopció del compromís de destinar, durant el període 2016-2017, una 
aportació econòmica de 110.000€ per a finançar el condicionament i millora de les 
instal·lacions i serveis propis del mercat municipal de Puigmercadal. 
 
 


