Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
27 de desembre de 2017, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 58 que va tenir lloc el dia 19
de desembre de 2017

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10785, de 15 de desembre de 2017,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.379/2017 interposat contra la
resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el
recurs de reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de
servei.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10786, de 15 de desembre de 2017,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.383/2017 interposat contra la
resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el
recurs de reposició sobre la sol.licitud de pagament de la gratificació per anys de
servei.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovada l’adquisició i pagament final de la finca situada al carrer d’Amigant núm. 8 de
Manresa.

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis
Aprovada l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament de gas
natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
Aprovada l’adhesió a la pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia,
SAU.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció Social
Aprovat l’expedient de continuïtat del contracte administratiu especial consistent en el
repartiment d’àpats a domicili en el municipi de Manresa.
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil FORUM SA per dur a terme les obres de
rehabilitació i reparació de 2 habitatges municipals de lloguer social.

Regidoria delegada de Cooperació
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques
l’expedient de contractació consistent en la realització d’accions de dinamització i
sensibilització de la Casa per la solidaritat i la pau Flors Sirera.
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovades les deduccions a aplicar en la facturació dels contractes de les concessions
administratives del servei públic municipal de llars d’infants, com conseqüència dels
incompliments produïts arran de la vaga general del dia 8 de novembre de 2017.
Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la continuïtat del contracte que consisteix en l’assegurança a primer risc, per
cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que constitueixen el
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la continuïtat del contracte que consisteix en l’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la continuïtat del contracte que consisteix en l’assegurança per a la flota de
vehicles de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament d’ordinadors personals
mitjançant arrendament a llarg termini.
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en el manteniment
d’ordinadors personals i altres perifèrics.
Aprovada la modificació del contracte del servei de xarxa corporativa de comunicacions
de dades i connexió a internet de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil FORUM SA pels treballs de suport tècnic a
l’Ajuntament de Manresa, en matèria de gestió patrimonial.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la 1a modificació del contracte de l’obra que consisteix en l’execució del
“Projecte ascensor públic Santa Llúcia – Plaça Major”, inclosa en el programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014 – 2020.

