
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
17 de novembre de 2015, amb caràcter reservat 

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 53, que va tenir lloc el dia 10 de novembre de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre les resolucions judicials següents:  
 
- Interlocutòria de 8 d’octubre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de   

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 538/2014. 
 
- Interlocutòria núm. 96 de 23 de juny de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

9 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 22/2015” 
 
- Decret núm. 35 de 5 d’octubre de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 

Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2015 
 
- Decret de 6 d’octubre de 2015 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa  

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictat en el recurs 
contenciós administratiu núm. 72/2010  

 
- Sentència núm. 5429 de 23 de setembre de 2015 de la Sala Social del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs de suplicació núm. 
3047/2015, 

 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda  
 
Aprovada la 3a revisió de preus del contracte del servei de control integrat de plagues en 
locals i edificis de titularitat municipal i a diverses zones del municipi de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació del personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn  i/o festiu 
durant el període comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2015  i durant els mesos de 
setembre i octubre de 2015, respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en el manteniment 
d’ordinadors personals i altres perifèrics. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de l’expedient 
de contractació del servei que consisteix en la monitorització, suport i gestió d’incidències 
del sistema informàtic corporatiu. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de l’expedient 
de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari de 
comptabilitat pressupostària municipal. 
 
 



Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució de 
les actuacions de millora del centre obert Xalesta al barri de la Balconada. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de recopilació i compilació de dades de 
l’estat de manteniment de l’espai urbà de la ciutat de Manresa. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Música de 
titularitat de la corporació local per a l’any 2015. 
 
 


