
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

7 de juny de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 27, que va tenir lloc el dia 31 de maig de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4516, de 27 de maig de 2016, sobre 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, 
contra el Decret 2229/16 que desestima el requeriment previ al recurs contenciós 
administratiu presentat per l’Ajuntament de Manresa contra la revocació total de la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament per import de 405.000,00 euros per a l’operació 
“Edifici Impuls- Parc tecnològic de la Catalunya Central” en el marc del Programa 
Operatiu FEDER Catalunya, 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4666, d’1 de juny de 2016, sobre 
aprovar la personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.145/2016 interposat contra la resolució de 
l'alcalde d'1 d'abril de 2016 que desestima la reclamació per la que sol·licitava 
indemnització per lesions patides en el pati del col·legi La Font el dia 24 de novembre 
de 2015. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura 
 
Aprovada la renovació de l’usdefruit dels equipaments teatrals de Manresa - Kursaal i 
Conservatori – a favor de la societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics SL. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de millora del drenatge del sector nord del 
parc de Puigterrà. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra de 
substitució dels dos acumuladors d’aigua calenta sanitària per un de nou, així com les 
canonades d’aigua calenta, freda i recirculació fins a l’entrada de cada vestidor del 
pavelló Nou Congost 


