
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
15 de setembre de 2015, amb caràcter reservat 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 42, que va tenir lloc el dia 8 de setembre de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7575, de 2 de setembre de 2015, 
sobre aprovar la personació davant la Sala del Contenciós administratiu del TSJC, en 
el recurs d’apel·lació interposat per COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ROGER DE 
FLOR 13-15 DE MANRESA contra la Sentència núm. 192/2015. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7309, de 25 d’agost de 2015, sobre 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona dins el recurs contenciós administratiu núm. 9/2013 
interposat per SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA contra la resolució dictada per 
l’Ajuntament de Manresa el dia 31 d’octubre de 2012. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7350, de 25 d’agost de 2015, sobre 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 7 d’abril de 2015 per la 
secció 3ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC dins el recurs d’apel·lació 
núm. 163/2012 interposat contra la sentència núm. 112, de 9 de març de 2012, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.8 de Barcelona a les actuacions del recurs 
ordinari 456/2009-E per la qual era desestimada la demanda interposada.   
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7400, de 25 d’agost de 2015, sobre 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada el dia 10 de març de 2015 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona dins el recurs contenciós 
administratiu núm. 186/2014 interposat contra la resolució dictada per l’Ajuntament de 
Manresa el dia 10 de gener de 2014, per la qual es desestimava la seva reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada el 10 de maig de 2015. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració, amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
departament de la Presidència, per a la rehabilitació de l’edifici dels antics jutjats de 
Manresa.  
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament consistent en la impressió i 
plegat de notificacions d’un sol full i fulls informatius de pagament. 
 
 
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 el 4 de juliol i el 31 d’agost de 2015 i durant el mes d’abril 
de 2015, respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
Aprovada la concessió de gratificació per serveis extraordinaris fora de la jornada normal 
de treball, per part de personal del Servei d’Emergències i Protecció Civil. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment i neteja 
de places i espais verds del municipi de Manresa (Sectors 1) 
 
 
 


