
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
19 de maig de 2015, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 25 , que va tenir lloc el dia 12 de maig de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:  
 
- Sentència de 10 de març de 2015 de la Sala Contenciosa Administrativa Secció 

Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 103/2012, interposat per INMOBYP, S.L. contra la sentència d’11 
de gener de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, dictada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 114/2010. 

 
- Sentència núm. 254 de 7 d'abril de 2015 de la Sala Contenciosa Administrativa – 

Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 163/2012 , interposat contra la Sentència de 9 de març de 2012 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 456/2009. 

 
- Sentència núm. 169 de 17 d'abril de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

7 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2014. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovat el pagament de les despeses produïdes per la condició de lletrat/da al servei de 
la defensa jurídica de l’Ajuntament de Manresa, a favor de diverses persones. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de pèrdues o danys materials del 
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Aprovada la pròrroga 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 l’adjudicació del contracte d’assegurança d’accidents per al personal de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació consistent en el 
disseny i elaboració del conjunt escultòric Acollida. 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana. 
 
Aprovat l’expedient de contractació d’un subministrament de dues (2) motocicletes amb 
equipament policial homologat, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de 
compra. 
 



 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra que consisteix en la millora dels 
accessos al camí de la Cova. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de millora del solar entre la capella de Sant 
Marc i el camí de la Cova, i de millora de la urbanització del camí de la Vall del Paradís, 
Fase 1. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa del servei públic municipal de la llar 
d’infants Bressolvent. 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació de la concessió administrativa del servei d’ajut a domicili 
municipal. 
 
 
 


