
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

11 d’abril de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 17 que va tenir lloc el dia 4 
d’abril de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 3101, de 4 d’abril de 2017, sobre 
aprovar la personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
438/2016 interposat contra la resolució de la tinent alcalde, regidora delegada de 
Dinamització Econòmica, de 22 de juliol de 2016, que declara conclòs el procediment 
de disciplina incoat a Pistes Zona Manresa SA sense perjudici de les actuacions 
sancionadores que corresponen pel funcionament d'una activitat sense estar 
legitimada. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 3102, de 4 d’abril de 2017, sobre 
aprovar la personació d'aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 42/2017 
interposat per POSTES Y MADERAS S.A contra la resolució de 5 de desembre de 
2016 que desestima íntegrament el recurs de reposició contra la resolució de 21 de 
setembre de 2016 que va imposar una sanció com a responsable d'una infracció molt 
greu i de dues infraccions greus com a titular de l'activitat d'impregnació i tractament 
de pals de fusta emplaçada al carrer del Bruc, 36 i confirma en tots els seus termes la 
resolució impugnada. 

 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats  
 
Aprovada la liquidació de la concessió administrativa del servei públic municipal de la 
llar d’infants Bressolvent, corresponent al curs escolar 2015-2016. 
 
Aprovada la devolució de garantia 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 devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del 
servei públic municipal de la llar d’infants la Llum (lot número 2)  
 
 
Regidoria delegada de Cultura i Joventut  
 
Aprovada la cessió gratuïta en règim de comodat d’unes obres d’art propietat de la 
Fundació Privada Vila Casas a favor de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
 
 
 



Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis consistent en el manteniment de 
software de virtualització anomenat “Citrix Xenapp”. 
 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
Aprovat l’expedient de contractació que consisteix en la prestació d’assistència 
sanitària i gestió de la incapacitat laboral transitòria per als funcionaris integrats de 
l’Ajuntament de Manresa i els seus beneficiaris. 
 
Aprovada la relació de 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 de març de 2017, i durant el mes de desembre 
de 2016 i febrer de 2017, respectivament, i aprovar el seu pagament. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovat el contracte de compravenda, amb condició suspensiva, entre l’Ajuntament de 
Manresa i la mercantil Osona Agrícola, SL per a l’adquisició, a favor de la corporació, 
de la finca situada a la carretera de Vic núm.192-194 de Manresa.  
 
Aprovada la minuta del contracte per a l’adquisició d’una finca situada al camí de la 
Gravera s/n de Manresa. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra que 
consisteix en l’execució del Projecte d’ascensor públic Santa Llúcia – plaça Major. 
 
 


