
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
21 d’octubre de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 53, que va tenir lloc el dia 14 d’octubre de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9305, de 10 d’octubre de 2014, sobre 
interposar recurs contenciós administratiu davant el TSJC, Sala contenciosa 
administrativa, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de 22-7-2014, que 
estima parcialment el requeriment interposat contra l’acord de fixació del preu just 
adoptat, en relació a unes finques situades dins el Pla parcial 6 “Sagrada Família” de 
Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9365, de 14 d’octubre de 2014, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2014, interposat contra la desestimació 
presumpta de la sol·licitud en què es reclamava la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9386, de 14 d’octubre de 2014, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2014, interposat contra la desestimació 
presumpta de la sol·licitud en què es reclamava la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels 
servidors, cabines d’emmagatzematge i llicències de sistema operatiu 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en la monitorització, suport i 
gestió d’incidències del sistema informàtic corporatiu. 
 
Aprovat l’arrendament de dues porcions de finca ubicades als carrers Dos de Maig, 
cantonada amb Fonollar i Ramon Llull, i el carrer Ausiàs March de Manresa. 
 
Aprovat l’expedient de contractació d’una assegurança per a la flota de vehicles de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovat el Pla de desplegament presentat per Telefónica de España, SAU, d'una xarxa 
d'accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Manresa. 
 
 
 


