
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
29 de juliol de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 39, que va tenir lloc el dia 22 de juliol de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6538, de 4 de juliol de 2014, sobre 
executar la sentència de 25-4-2014, dins el recurs contenciós administratiu núm. 
295/2012 interposat contra la resolució de 30-4-2012, en relació a una reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:  
 
- Sentència de 30/05/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 462/2012. 
 
- Sentència de 4 de juliol de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 451/2012. 
 
- Sentència de 7 de juliol de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 502/2012, interposat per 
AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, S.A. 

 
- Sentència de 5 de juny de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 170/2013. 
 
- Sentència del Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa, en el judici de Faltes 497/2013.  
 
- Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció sisena, en l’apel.lació 

213/2013 del judici de Faltes 33/2013. 
 
- Sentència del Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Manresa, en el judici de Faltes 63/2014. 
 
- Sentència del Jutjat d’Instrucció núm. 8 de Manresa, en el judici de Faltes 13/2014. 
 
- Sentència del Jutjat d’Instrucció núm. 8 de Manresa, en el judici de Faltes 16/2014. 
 
- Sentència del Jutjat Penal núm. 2 de Manresa, en el procediment abreujat 318/2011. 
 
- Acte del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa, en el procediment: Jurat 1/2013. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol de 
2014, i acordar el seu pagament. 
 
 



Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la revisió del pressupost del servei escolar del contracte de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit 
Príncep. 
 
Aprovada la revisió del pressupost del servei escolar del contracte de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de la Llar d’infants la Llum. 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte de subministrament que consisteix en la 
impressió i lliurament d’avisos de pagament i calendaris fiscals personalitzats per a la 
recaptació municipal. 
 
Aprovada l’alienació per mitjà de concurs públic de tres parcel·les de titularitat municipal 
situades dins l’àmbit del polígon 1 del Pla parcial la Parada de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
Aprovada l’adjudicació 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 el seu 
posterior dipòsit i desballestament. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovada la memòria valorada de l’obra municipal ordinària “Actuacions de millora en els 
barris de les Escodines i la Balconada”. 
 
Atorgada llicència municipal d’obres menors per a la instal·lació d’un ascensor al carrer 
Sabadell, Bloc 18-2, a favor de la Comunitat de propietaris del carrer Sabadell, Bloc 
18-2 (Font dels Capellans). 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura 

Aprovat l’encàrrec de gestió per la promoció de l’espai ubicat a l’immoble de la Plana 
de l’Om núm. 5, format per una sala d’exposicions, una sala d’actes i unes oficines, a 
la mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL. 

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
  
Aprovada la revisió de preus, regularització i liquidació definitiva de la concessió 
administrativa del servei de Residència d’Avis. 
 
 


