
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
1 de juliol de 2013 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Interlocutòria de 4 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 96/2012. 
 
- Sentència  de 18 de juny de 2013  de la Sala del contenciós administratiu  (Secció 5ª) 
del Tribunal Suprem, dictada en el recurs  de cassació núm. 7028/2009 (derivat del 
recurs contenciós administratiu núm. 248/07- TSJC interposat per EAU, CB). 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la incoació de l’expedient d’incautació de la part restant de la garantia del 
contracte de concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex 
esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei educatiu de suport a la Llar d’infants 
municipal de Bressolvent. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament consistent en 
l’arrendament a llarg termini i posada en funcionament d’un SAI pel CPD de contingència. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de servei consistent en la mediació en 
l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’obra que consisteix en l’execució del 
projecte de col.locació d’una escala d’emergència a l’edifici de la Plaça Major, 5. 
 
Aprovada la venda directa d’un bé no utilitzable, consistent en el vehicle grua amb 
matrícula B-4061-SD, a favor de l’empresa Sanfeliu Motors, SL. 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Aprovada la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació de diferents serveis al 
Centre d’interpretació del carrer del Balç. 
 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament que consisteix en l’arrendament 
a llarg termini de sis vehicles per a la Policia Local de Manresa. 
 
 
 
 



Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovat definitivament el projecte de rampa per a enllaç viari del Carrer Mestre 
Albagés amb el Passatge Padró. 
 
Aprovada la pròrroga de l’encàrrec de gestió de l’explotació de l’aparcament del Mercat 
municipal Puigmercadal. 
 
 


