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

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 21, que va tenir lloc el dia 14 d’abril de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3359, de 5 de febrer de 2015, sobre 
aprovar la personació davant el Tribunal Suprem, en el recurs de cassació per a la 
unificació de doctrina interposat contra la sentència de la Sala Social del TSJC de 7 de 
novembre de 2014, que estimava el recurs de suplicació interposat per l’Ajuntament 
contra la sentència del Jutjat Social de Manresa de 10 de març de 2014. 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Decret núm. 10/2015 de 10 de febrer del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 

Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 127/2014. 
 
- Interlocutòria núm. 22/2015 d’11 de febrer del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu abreujat núm. 
535/2014. 

 
- Sentència núm. 802/2015 de 5 de febrer de la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, dictada en el recurs de suplicació 7029/2014, interposat per 
CONSORCI DEL BAGES PER LA GESTIÓ DE RESIDUS. 

 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovat l’informe de liquidació del contracte del servei de col·laboració en la gestió i 
inspecció tributàries. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del subministrament d’un sistema de còpies de 
seguretat de servidors virtuals mitjançant arrendament a llarg termini. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 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. 
 
Aprovada la suspensió del termini de tramitació del Projecte de reparcel·lació del polígon 
2 del Pla parcial d’ordenació del sector industrial Els Comtals, subsector 1. 
 
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Aprovada l’esmena d’errada en el preu del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1). 



 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura 
 
Aprovada la cessió temporal en règim de comodat d’una pintura d’Antoni Viladomat i 
Manalt, propietat del Bisbat de Vic, a favor de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 


