
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

16 de febrer de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 7, que va tenir lloc el dia 9 de febrer de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre les resolucions judicials següents:  
 
Interlocutòria de 7 de gener de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 229/2015 
 
Sentència núm. 13,  de 25 de gener de 2016,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
9 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 90/2015 
 
Sentència núm. 987 de 29 de desembre de 2015 de la Secció Tercera de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel.lació núm. 245/2013 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat  
 
Regidoria delegada de Dinamització Econòmica 
 
Acceptada l’amortització parcial anticipada del deute d’un ajut reintegrable o “microcrèdit” 
i reduir el termini de venciments, i modificar el conveni signat el 13 de juny de 2014.  
 
Autoritzada l’obertura i/o funcionament de l’activitat d’hospital en l’edifici situat al c. Dr. 
Joan Soler, 3 (La Culla s/n), sol·licitada per Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, 
Fundació Privada (LLI.ACO2015000022). 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la declaració com a desert de l’expedient de contractació del servei que 
consisteix en el manteniment dels dos caixers automàtics ubicats a les dependències 
municipals, i aprovació del nou plec i del nou expedient de contractació.  
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació per a l’alienació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat de tres parcel·les de titularitat municipal 
situades dins l’àmbit del polígon 1 del Pla Parcial La Parada de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
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 l’1 i el 31 de gener de 2016  i durant els mesos de 
novembre i desembre de 2015, respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
 



 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovat un encàrrec de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per a la 
redacció d’un projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de l’edifici dels antics jutjats, 
ubicats a la Baixada de la Seu núm. 2 de Manresa, per a ús administratiu, en virtut del 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Manresa i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 


