
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
7 de juliol de 2015, amb caràcter reservat 

 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 34, que va tenir lloc el dia 30 de juny de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:  
 
- Sentència núm. 373,  de 28 de maig 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 núm. 230/2012, interposat contra la Sentència de 19 d'abril de 
2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 710/2009. 

 
- Sentència de 5 de juny de 2015 de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació núm. 1080/2013, 
interposat per l’Ajuntament de Manresa contra la sentència de 19 d'octubre de 2012 
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 429/08. 

 
- Sentència de 17 de juny de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 424/2013. 
 
- Sentència núm. 126/2015 de 18 de juny del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2013. 
 
- Sentència núm. 141/2015,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 244/2014. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
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 devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en l’exercici de 
les funcions de Procurador, representant de l’Ajuntament de Manresa en tots els 
processos en què s’hagi de personar en el partit judicial de Barcelona – Expedient SE14-
12. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector2), arrel de 
la cessió del contracte a l’entitat mercantil Moix Serveis i Obres, SL. 
 
 



Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament de dues (2) motocicletes amb 
equipament policial homologat, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de 
compra. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte bàsic i d’execució per al Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana. 
 


