
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

25 de juliol de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 35 que va tenir lloc el dia 18 
de juliol de 2017 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6437, de 12 de juliol de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona en 
el recurs contenciós administratiu núm. 165/2017 interposat contra la resolució de 6 de 
març de 2017 que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
en sol.licitud d’indemnització per danys en l'equip de so de l'orquestra, el dia 11 de 
juliol de 2015, durant l'actuació en motiu de la Festa Major del Barri del Xup 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6555, de 18 de juliol de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 34/2017 interposat contra les resolucions de 
desestimació de peticions de rectificació d'autoliquidacions de l'IIVTNU - finques C. 
Salut, 22 i 24.   
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6583, de 18 de juliol de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.10 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 228/2017 interposat contra la desestimació 
per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 5 
d'agost de 2014 pels danys i perjudicis valorats en 13.734,23 euros per les lesions 
sofertes en motiu d'una caiguda al carrer Cardenal Lluch, 2-4 el 9 de novembre de 
2013. 

 
 
Alcaldia presidència 
 
Aprovada l’adhesió al contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català 
pel desenvolupament Local. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat inicialment el Projecte d’urbanització de l’àmbit de Baixada dels Drets, inclosa 
dins de les càrregues d’urbanització del sector del Pla especial PE10 Fàbrica Nova.  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’obra per l’execució del Projecte 
d’ordenació de les feixes del Puigcardener. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
Aprovat el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Càritas Diocesana de 
Vic-Arxiprestal de Manresa per al desenvolupament del projecte d’acollida i inserció 
social “Activa’t per viure de l’hort”. 
 
 
Regidoria delegada de Projecció de Ciutat i Festes 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil Manresana d’Equipaments Escènics SL. per 
organitzar part de les activitats de la Festa Major 2017. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil Foment de la rehabilitació Urbana de 
Manresa SA per dur a terme les obres de rehabilitació i reparació de 10 habitatges 
municipals de lloguer social. 
 
 
Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
Aprovada l’adjudicació del servei de control integrat de plagues en locals de titularitat 
municipal i diverses zones del municipi de Manresa. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovat l’arrendament d’un local ubicat a l’interior d’una nau industrial a l’avinguda 
Pirelli, amb destí a l’emmagatzematge de productes d’alimentació per al Banc 
d’aliments. 
 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 

Aprovada la pròrroga del contracte de subministrament de carburant pels vehicles de 
la flota de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la continuïtat del servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús i/o 
abandonats a la via pública o en instal.lacions municipals i el seu posterior dipòsit i 
desballestament. 
 


