
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

11 de juliol de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 33 que va tenir lloc el dia 4 
de juliol de 2017 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de la tinent d’alcalde, regidora delegada d’Acció Social, 
núm. 5803, de 27 de juny de 2017, sobre elevar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la demanda d’adjudicació d’habitatge social a favor d’una persona en 
situació d’emergència residencial. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6007, de 29 de juny de 2017, sobre 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada el 20 de febrer de 2017 pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dins el recurs núm. 335/2016 
interposat contra la resolució de 10 de juny de 2016, en relació amb una fiança 
dipositada en expedient de llicència d’obres (LLI.OBM 2015000155). 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6008, de 29 de juny de 2017, sobre 
executar en tots els seus extrems la sentència dictada l’11 de maig de 2017 pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dins el recurs núm. 235/2016 
interposat contra la resolució de l’Ajuntament de 13 d’octubre de 2015, en relació amb 
una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el 4 de setembre de 2014. 
 
Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 6153, de 30 de juny de 2017, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 
d’Igualada, en les diligències prèvies 70/2017, en relació amb el conveni subscrit entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Calaf. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada al camí de la Gravera sense número de 
Manresa (Registral núm. 31.385).  
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament d’un (1) vehicle, mitjançant la 
modalitat d’arrendament a llarg termini, pel Servei de Promoció de la Ciutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la modificació del contracte de concessió administrativa del servei públic 
municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep. 
 
Aprovada la modificació del contracte de concessió administrativa del servei públic 
municipal de les llars d’infants la Llum i Bressolvent. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada  l’acceptació de l’oferta presentada per la mercantil Servicios Microinformática, 
SA, en relació amb l’encàrrec de provisió del sistema de videoacta, equips de gravació i 
transmissió de dades, i el seu manteniment, en la modalitat d’arrendament. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament d’ordinadors personals 
mitjançant arrendament a llarg termini 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Atorgada llicència d’obres menors per a adequar espais interiors per a un nou institut i 
construir una escala exterior a l’av. Pare Ignasi Puig, s/n (Institut Escola Muntanya del 
Drac), a favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament de la 
Catalunya Central. 
 
Atorgada llicència d’obres menors per a construir una pista esportiva pavimentada i 
adequar l’àrea de joc per a camp de futbol a l’escola Valldaura, a favor de la Generalitat 
de Catalunya, Departament d’Ensenyament de la Catalunya Central. 
 
 


