
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
12 de maig de 2015, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 24 , que va tenir lloc el dia 5 de maig de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de la regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació, núm. 3995, de 27 d’abril de 2015, que aprova la minuta de conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, en 
relació a l’allotjament de les famílies en situació d’emergència. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4014, de 5 de maig de 2015, que 
aprova la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, judici assenyalat per al dia 
14 de setembre de 2015, en les actuacions núm. 153/2015 seguides contra 
l’Ajuntament en reclamació d’acomiadament. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4015, de 5 de maig de 2015, que 
aprova la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 90/2015, interposat 
contra la resolució de 5 de febrer de 2015 que estima parcialment el recurs de 
reposició contra la resolució sancionadora dictada el 28-11-2014, i requantificar 
l’import de la multa en 300,01 €. 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Sentència núm. 117 de 2 de març 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 amb rotlle núm. 235/2013 interposat a nom de l’AJUNTAMENT 
DE MANRESA. 

 
- Sentència núm. 151/2015,  de 13 de març de la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel·lació núm. 80/2012. 

 
- Sentència núm. 181 de 25 de març de 2015 de la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 210/2011, interposat per PISTES ZONA DE 
MANRESA SA. 

 
- Decret número 19/2015 de 29 d’abril del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 

Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 510/2014, interposat per 
UTE COL.LECTOR SALMORRES, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA SA i ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA. 

  
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació del personal dels Serveis de Seguretat Ciutadana i d’Ensenyament, 
Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu durant el període 
comprès entre l’1 d’abril i l’1 de maig de 2015, i durant el mes de març de 2015, 
respectivament, i acordat el seu pagament. 



  
Aprovades gratificacions per serveis prestats amb caràcter extraordinari fora de la 
jornada normal de treball, a favor de determinat personal funcionari. 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la declaració de subhasta deserta per a l’alienació 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 del servei de col·laboració en la gestió i 
inspecció tributàries. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic 
municipal de Llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep (Lot número 1). 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei públic 
municipal de la Llar d’infants la Llum (Lot número 2). 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en la neteja de les 
dependències municipals. 
 
Aprovada l’acceptació de l’oferiment de donació pura i simple de dues finques per part de 
la societat municipal FORUM, SA. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Sanitat 
 
Aprovada la imposició d’una sanció per la tinença d’un gos potencialment perillós sense 
llicència administrativa. 
 


