
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

19 de desembre de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 57 que va tenir lloc el dia 12 
de desembre de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10422, De 7 de desembre de 2017, 
sobre interposar  recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, contra la desestimació per Decret de 16 d’octubre de 2017 del 
requeriment previ interposat  davant de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
contra el Decret pel qual es desestimaven les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Manresa i s’aprovava definitivament la revocació total, per import de 
375.000 euros, de l’ajut econòmic atorgat per a l’operació “Edifici Espai Motor, projecte 
d’ampliació d’usos i espais de suport als emprenedors”. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni que regula l’aportació d’Aigües de Manresa, SA, per al finançament 
de la part corresponent a infraestructura d’aigua i clavegueram i l’encàrrec a l’entitat 
mercantil per a l’execució dels conceptes complementaris d’aquesta part vinculats al 
Projecte Millora del camí de la Gravera. 
 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada la continuïtat del contracte de serveis que consisteix en el manteniment i neteja 
de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 2). 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un 
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri 
Municipal. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’arrendament d’un 
local per destinar a activitats veïnals, 
 
 
 



Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

 
Aprovat l’expedient de contractació de subministrament de llicències de sistemes 
operatius Windows I Microsoft Office, mitjançant arrendament financer. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació del servei consistent en la monorització, suport i gestió d’incidències del 
sistema informàtic corporatiu. 


