
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

22 de març de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 13, que va tenir lloc el dia 15 de març de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2418, de 17 de març de 2016, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 26/2016 interposat contra la resolució de 24 
de novembre de 2015 que desestima el recurs de reposició contra la resolució 
sancionadora dictada en l'expedient administratiu sancionador seguit per infracció a 
les normes de circulació 
 
 
Àrea de drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la desestimació de la sol·licitud presentada per l’entitat Serveis a les 
Persones Encís, SCCL, d’increment de l’1% dels costos salarials del contracte de la 
concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la 
Lluna i el Petit Príncep 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels 
dos caixers automàtics ubicats a les dependències municipals. 
 
Aprovada l’alienació per mitjà de concurs públic d’un solar de titularitat municipal ubicat al 
carrer de l’hospital, núm. 17 de Manresa. 
 
Aprovada l’adjudicació de 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. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’obra que consisteix en la execució del 
Projecte de millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’Hospital de sant Andreu. 
 
Aprovada  la rectificació de diverses liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
Aprovat l’expedient de la 1a pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la 
retirada de vehicles declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions 
municipals i en el seu posterior dipòsit i desballestament.    
 
 
 



 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada la memòria valorada de l'obra municipal ordinària anomenada "Substitució 
de dos acumuladors d'aigua del Pavelló Pujolet" 
 


