
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

23 d’abril de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 18 que va tenir lloc el dia 16 
d’abril de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5043, de 16 d’abril de 2019, sobre 
executar íntegrament i en els seus propis termes la  Sentència núm.144/2017, de 25 
de juliol, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el 
recurs núm. 110/2017, interposat per GRUP CATALÀ DE SEGURETAT SL, contra 
la resolució dictada pel regidor delegat d’Hisenda i Organització de l’Ajuntament de 
Manresa, de 23 de gener de 2017, que inadmet a tràmit el recurs de reposició 
interposat en data 5 de desembre de 2016 contra la liquidació IA-006400461-2016 de 
l’Impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2016 per l’activitat que es porta a 
terme al Carrer Esteve Terrades, núm. 7 de Manresa. 
 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 

Aprovada la memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Actuacions al 
parc del Cardener. Pont Nou.” 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada l’adjudicació del subministrament i instal·lació de 1034  lluminàries amb  
tecnologia LED en substitució de les lluminàries existents a l’enllumenat públic de la 
ciutat de Manresa lot 2 zona B. (CON.LIA 2018000011). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovada la 1a pròrroga del contracte del servei de menjador social de la ciutat de 
Manresa.(CON.EXE 2019000016) 
 
Aprovada la tercera revisió de preus del contracte de la concessió administrativa del 
servei d’ajut a domicili municipal.(CON.EXE 2019000036). 
 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la deducció a aplicar en la facturació  del contracte de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants L’Estel, la Lluna i el Petit 
Príncep, com a conseqüència dels incompliments  produïts arran de la vaga del dia 8 
de març de 2019.(CON.EXE 2019000044) 
 
 



 
 
Regidoria delegada d’Esports 

 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de trofeus i medalles gravats 
per a esdeveniments esportius. (CON.EXP 2019000012) 
 

 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment i neteja de places i 
espais verds del municipi de Manresa (sector 2) (CON.EXP 2019000025)      
 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’instal·lació i posada en funcionament de dos 
punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a Manresa. (CON.LIA 2019000015).                                                                              


