
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

29 d’agost de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 38 que va tenir lloc el dia 1 
d’agost de 2017 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
-Interlocutòria núm. 71/2017,  de 7 de juny del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 339/2016, 
 
-Sentència núm. 123/2017,  de 18 d'abril del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 88/2015 
 
- Sentència núm. 162 de 15 de juny de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2014 
 
-Sentència núm. 340,  de 6 de juny de 2017 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el rotlle d’apel·lació núm. 326/2016 
 
- Sentència núm. 357,  de 6 de juny de 2017,  de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel.lació núm. 334/2015 
 
- Sentència núm. 179,  de 6 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2016 
 
- Interlocutòries de 17 i 18 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2015 – 
Incidents d’extensió d’efectes 
 
- Interlocutòries de 17 de juliol de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictades en el recurs contenciós administratiu núm. 365/2015 – Incidents 
d’extensió d’efectes 
 
- Sentència núm. 476,  d’11 de juliol de 2017 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel·lació núm. 33/2016.,  
 
 
Alcaldia presidència 
 
Aprovada la modificació del contracte de serveis consistent en la recollida, trasllat i 
custòdia d’animals domèstics de companyia, salvatges urbans a la via pública i prevenció 
de zoonosi de Manresa. (primera modificació). 
 
 
 
 
 



 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra que 
consisteix en l’execució del projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2017, 
actuacions en espais de vianants”. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
“Actuacions de millora de l’espai públic 2017, plaça Pare Oriol”. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
“Actuacions de millora de l’espai públic 2017, accés al Congost”. 
 
Aprovada la segona modificació del contracte de la concessió administrativa del servei 
públic municipal de les Llars d’Infants L’Estel, La Lluna i el Petit Princep. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la primera modificació del contracte d’obra d’enderroc de l’edifici situat a la 
carretera de Vic, 102. 
 
Atorgada llicència municipal d’obres menors a Deporvillage SL per adequar un local 
per a la venda en linea de material esportiu a la Plaça de la Ciència núm. 1 (Edifici 
Impuls) (LLI.OBM2017000071) 
 
Atorgada llicència municipal d’obres menors a FEDAC (Fundació Educativa Privada 
Dominiques Anunciata Pare Coll) per reformar parcialment l’edifici docent Col·legi les 
Dominiques al C. Bruc núm. 45, pel que fa a la planta baixa i obertura d’un nou accés 
a l’edifici (LLI.OBM2017000067) 
 
Prorrogada la sol·licitud del termini atorgat per finalitzar les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres al C. Pujada del Castell núm. 59-61 fins el 31 de 
desembre de 2018 (LLI.PRO2017000009) 
 
Reconeguda a efectes la comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica formulada 
relativa a una activitat d’explotació ramadera cunícula, avícola i bovina (canvi no 
substancial) a Mas d’en Roca 33, Viladordis (LLI.CTA2016000008). 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovat l’expedient de la 2a pròrroga del contracte de servei que consisteix en els 
tractaments fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic a l’arbrat de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació del servei que consisteix en la realització d’un curs d’atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials, en el marc del projecte “Bages ocupació 
+45”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovada la primera revisió de preus del contracte de la concessió administrativa del 
servei d’ajut a domicili municipal. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a 
domicili municipal. 
 
Aprovada la modificació del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a 
domicili municipal. 
 


