
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

27 de desembre de 2016, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 58 que va tenir lloc el dia 20 de 
desembre de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10770, de 19 de desembre de 2016, 
sobre interposar recurs contenciós administratiu davant de l’Audiència Nacional contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
de l’Administració davant el Ministeri d’Hisenda – Gerència Regional del Cadastre de 
Catalunya pels perjudicis econòmics soferts per part de l’Ajuntament com a 
conseqüència de l’omissió de la notificació individualitzada dels nous valors cadastrals 
que havien de sorgir efectes a 01/01/2008.  
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Dinamització Econòmica 
 
Aprovada la participació de l’Ajuntament de Manresa en el projecte europeu “Urban 
Wins: Metodologia de metabolisme urbà per construir Xarxes i Estratègies innovadores 
de gestió de Residus”. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  
 
Aprovada la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de concessions de drets 
funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal. 
 
 
Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
Aprovat un encàrrec de gestió per a la promoció de l’espai ubicat a l’immoble de la 
plana de l’Om núm.5, format per una sala d’exposicions, una sala d’actes i unes 
oficines, a la mercantil Manresana d’Equipaments Escènics SL.  
 
 
Regidoria delegada d’Esports  
 
Aprovat inicialment, el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Instal.lació d’una 
xarxa de calor amb caldera de biomassa a la zona esportiva el Congost”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada la pròrroga de l’encàrrec de gestió dels serveis de suport a actes i activitats 
gestionades pel servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Manresa, a favor de la Fundació Fira de Manresa. 
 
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’acord marc de subministrament de 
gas natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU(segona pròrroga) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte d’urbanització del passatge Burés, tram entre els carrers Flor de Lis i Mossèn 
Serapi Ferrer (actualment passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès). 
 
Reconèixer efectes a la comunicació prèvia de baix risc formulada en relació a l’activitat 
de restaurant bar en el local situat a la plaça Bages núm.1. 
 
Aprovada la modificació, pròrroga i revisió de preus del contracte de serveis per al 
manteniment dels aparells elevadors i de les portes automàtiques dels edificis municipals.   
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana i Serveis 
 
Aprovada la 2a revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en els 
tractaments fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic a l’arbrat de Manresa. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de xarxa corporativa de comunicacions de 
dades i connexió a internet de l’Ajuntament de Manresa 


