Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
13 de juny de 2017, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 28 que va tenir lloc el dia 6
de juny de 2017

Qüestions prèvies
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Sentència núm. 119, de 5 de maig de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2017
Sentència núm. 146, d’11 de maig de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 235/2016,

Alcaldia
Aprovada l’acceptació de l’atorgament definitiu de la subvenció per l’operació Manresa
2022:arribada del camí Ignasià, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Atorgada llicència municipal d’obres menors a la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Ensenyament de la Catalunya Central, per arranjar la teulada a l’edifici
del gimnàs de l’Institut Guillem Catà.
Atorgada llicència municipal d’obres menors a la Generalitat de Catalunya,
Departament d’Ensenyament de la Catalunya Central, per a la substitució de fusteries
fase III a l’escola Sant Ignasi.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Joventut
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.
Aprovat l’expedient de contractació del servei consistent en la gestió i dinamització del
Casal de Joves la Kampana.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Iniciat l’expedient d’adquisició, a l’entitat mercantil Servicios Microinformática, SA, dels
sublots, en la modalitat d’arrendament, inclosos a l’acord marc del subministrament del
sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió de dades, i el seu manteniment,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, tramitat per l’ACM.

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència
Aprovada la relació de personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2017, i aprovar el seu pagament.

