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

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 46, que va tenir lloc el dia 29 de setembre de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 8218, de 9 de setembre de 2015, 
sobre aprovar la personació  davant la Sala del Contenciós Administratiu  del TSJC en 
el recurs d’apel.lació interposat contra la sentència de data 17 de juny de 2015 dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.9 de Barcelona, que desestimava el recurs 
contenciós administratiu núm. 424/2013. 

 
Donat compte de la resolució de la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació, 
núm. 8257, de 30 de setembre de 2015, sobre aprovar l’addenda a la minuta de 
conveni per establir les condicions de col.laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa en relació a l’allotjament de famílies en situació 
d’emergència. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:  
 

- Sentència núm. 224/2015,  de 14 de setembre,  del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 473/2012.,  

 
- Sentència núm. 257/2015,  de 15 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 2 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2015. 
 

- Decret núm. 35 de 30 de juliol de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 380/2014.. 

 
- Decret núm. 38 de 9 de setembre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 11 de Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2013 
 

- Sentència núm. 223/15, de 28 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
484/2014. 

 
- Sentència núm. 630/2015,  d’1 de setembre, de la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del TSJC, dictada en el recurs d’apel.lació núm. 
309/2014, interposada contra la interlocutòria de 30 d'abril de 2014 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, dictada en el recurs núm. 
48/2011. 

 
- Interlocutòria de 10 de setembre de la Sala contenciosa administrativa del 

Tribunal Suprem –Secció primera- , dictada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 370/2010. 

 



 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda  
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el manteniment del 
programari de l’agenda d’actes “L’Apuntador”. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el manteniment del 
maquinari i programari “ Voice Ralentizer”. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució de 
les actuacions de millora a les llars d’infants municipals. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de pèrdues o danys materials del 
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovada la Memòria valorada per a “l’adequació del Camp de Futbol núm.3 de la zona 
esportiva del Congost per a la pràctica del beisbol, Fase 1.”  
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra Projecte d’urbanització de la 
Plaça Doctor Simeó Selga i Ubach, Fase 1. 
 
 
 


