Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
29 de setembre de 2015, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 45, que va tenir lloc el dia 22 de setembre de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7764, de 18 de setembre de 2015,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el recurs núm. 119/2014, interposat contra l’acte presumpte denegatori
de la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 20 de febrer de 2012 per
lesions patides pel demandant en caure d’un mur mentre es trobava al concert de la
Festa Major alternativa el 29 d’agost de 2011.
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
-

Sentència de 15 de setembre de 2015 de la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació
núm. 3586/2013, interposada contra la Sentència de 13 de setembre de 2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 112/2011.

-

Sentència de 17 de setembre de 2015 de la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació
núm. 3997/2013, interposada contra la Sentència de 13 de setembre de 2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 78/2011.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovat l’acord pel qual es declara deserta la licitació d’una assegurança, a primer risc,
per cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que
constitueixen el patrimoni de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la pròrroga del contracte del servei consistent en el manteniment del
software de virtualització anomenat “Citrix XenApp”.
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en el manteniment del
programari de gestió de recursos humans i serveis de suport i assistència.
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’obra que consisteix en l’execució
dels treballs de rehabilitació dels tancaments de l’escola Flama.

Àrea de Territori i Millora Urbana
Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del cementiri
municipal.

Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del
cementiri municipal
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural
Aprovat l’encàrrec de gestió dels serveis de suport a actes i activitats gestionades pel
servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de Manresa, a favor
de la Fundació Fira de Manresa.
Donar-se per assabentada de la comunicació formulada per Serveis d’Hosteleria
Congost-TAC SCP, relativa a la modificació no substancial de l’activitat de restaurant bar
en l’edificació coneguda com a “Vell Congost” destinada a equipament esportiu
municipal, consistent en el redimensionat i canvi d’ubicació de la terrassa exterior.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció Social i Cooperació
Aprovada la pròrroga del contracte administratiu especial consistent en el repartiment
d’àpats a domicili en el municipi de Manresa.

