
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local extraordinària de 

27 d’agost de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 35 que va tenir lloc el dia 30 de juliol de 
2019. 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 9064, de 30 de juliol de 2019, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
255/2019 interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra 
l'expedient sancionador número 18928482A que imposa el pagament d'una multa de 
200 euros pel fet d'estacionar el vehicle al carrer Alfons XII, 16, de forma que 
obstaculitzava greument la circulació, el dia 18 de novembre de 2018. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 9065, de 30 de juliol de 2019, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.6 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 248/2019 
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la sol·licitud de 
devolució d'ingressos indeguts en relació amb l'Impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) derivat de la transmissió de l'immoble situat al 
c.del Canonge Montanyà, 7, 2n 1a de Manresa. 

 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials.  
 
Decret núm. 65/2019,  de 19 de juny, de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 70/2010, interposat per POSTES Y MADERAS S.A. 
 
Sentència núm. 504/2019,  de 14 de juny, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel·lació núm. 770/2017, interposat contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en la peça separada de mesures cautelars 
(recurs contenciós administratiu núm. 349/2016). 
 
Sentència núm. 542 de 26 de juny de 2019 de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 414/2015, interposat per l’AJUNTAMENT DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES. 
 
Decret núm. 39/2019,  d’11 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 87/2016, interposat per 
FERIMET SL. 
 
Interlocutòria núm. 190/2019,  de 15 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 166/2014, 
interposat per PAU CONCÒRDIA 2004, SL. 
 
Sentència núm. 212 de 24 de juliol de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 28/2019, 
 
 
 



 
Sentència núm. 540, de 12 de juny de 2019 de la Secció Tercera de la Sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel.lació núm. 211/2017, interposat per RENOVATIO INVEX, SL contra la 
Sentència de 15 de juny de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2014. 
 
Sentència núm. 151/2019,  de 25 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 345/2017 (amb 
acumulats), interposat pels funcionaris de l’Ajuntament de Manresa 
 
Interlocutòria de 6 d’agost de 2019, del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa, dictada 
en les diligències indeterminades – internament no voluntari núm. 99/2019, incoades a 
instància de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Interlocutòria núm. 147/2019, d’1 d’agost de 2019, del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 9 de Barcelona, dictada en el procés d’autorització d’entrada en domicili núm. 
333/2019, instat per l’Ajuntament de Manresa per a l’entrada en el domicili del Grup del 
Pare Ignasi Puig, 39, 2n 2ª de Manresa   
 
 

Alcaldia 

 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’un sistema de 
còpies de seguretat de servidors virtuals mitjançant arrendament a llarg termini. 
(CON.EXE 70/2019) 
 
Aprovada la resolució de mutu acord del contracte de subministrament que consisteix 
en l’adquisició de llicències de Microsoft Office i Sistemes Operatius Windows 10. 
(CON.EXE 76/2019) 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de missatgeria i correspondència de 

l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXP 40/2019) 

Aprovada la modificació de l’encàrrec per a la gestió de fires i el subministrament 
d’infraestructures per a diferents activitats firals, comercials i culturals, aprovat a favor de 
la Fundació Turisme i Fires de Manresa.(CON.ENC 44/2019) 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta referent a una porció de la finca situada al 
carrer Àngel Guimerà núm.32 – Puigterrà de Baix núm. 31, qualificada com a sistema 
viari. (GES.CSS 2/19) 

 

Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovada la 1a pròrroga del contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora 
d’ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals i el seu posterior 
dipòsit i desballestament.(CON.EXE 2019000068) 

 
 

 

 

 



 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 

Aprovat el conveni de col·laboració per a la restauració de la Col·legiata de Santa 

Maria de l’Alba per l’any 2019. (AJT.CNV 96/2019) 

 

Regidoria delegada d’Ensenyament I Universitats 
 

Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic 
municipal de les llars d’infants L’Estel, La Lluna i el Petit Príncep.(CON.EXE 
2018000072). 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic 
municipal de les llars d’infants La Llum i Bressolvent (CON.EXE  2018000075). 
 
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte de 
concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants La Llum i 
Bressolvent. (CON.EXE 2019000051). 
 
Aprovada la 4a modificació del contracte de la concessió administrativa del servei 
públic municipal de les llars d’infants L’Estel, La Lluna i el Petit Príncep. (CON.EXE 
2019000074). 


