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

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 48, que va tenir lloc el dia 13 d’octubre de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 8629, de 15 d’octubre de 2015, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.13 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 280/2015 interposat contra la resolució del 
regidor delegat d’Hisenda de desestimació de recurs de reposició sobre liquidacions 
relatives a l’IVTNU. 
 
 
Donat compte de l’informe sobre la resolució judicial següent:  
 
-Sentència de  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dictada en el 
recurs contenciós administratiu núm. 143/2011, interposat per la PARRÒQUIA DE ST. 
SADURNÍ DE SALELLES i ASSOCIACIÓ PRO RETAULE DE SALELLES. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’assegurança de vida dels càrrecs 
electes de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte del servei que consisteix en la gestió i 
dinamització del servei d’informació juvenil Manresa Jove. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en l’exercici de les funcions 
de procurador, representant l’Ajuntament de Manresa en tots els processos en què s’hagi 
de personar en el partit judicial de Barcelona.  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini d’una màquina multifuncional per al Servei de Secretaria 
General. 
 
Aprovat l’expedient de contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial. 
 
Aprovat l’acord d’assumpció de pagament de les despeses fiscals de la dació d’una finca, 
en pagament de l’execució subsidiària d’una sentència judicial. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovada la modificació del projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Millora i 
ampliació de la urbanització del carrer del Joc de la Pilota”. 


