
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

30 d’abril de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 20 que va tenir lloc el dia 23 
d’abril de 2019 
 
 
Acceptació de la delegació de competències de l’Alcalde  
 
Acceptada la modificació de la delegació de competències a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan col·legiat, conferida per resolució de l’alcaldia de data 24 d’abril de 2019 
concretament en el seu punt segon. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5261, de 25 abril de 2019, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 82/2019 
interposat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS  AV. BASES MANRESA 74 contra la 
desestimació presumpta per silenci  administratiu de reclamació de responsabilitat 
patrimonial que demanava indemnització per danys materials. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 87/2019, de 2 d'abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 206/2018. 
 
Sentència núm. 211/2019,  de 29 de març, de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel·lació núm. 755/2017, interposat contra la Interlocutòria d’11 de juliol de 
2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 350/2016 
 
Interlocutoria núm. 7672019,  de 23 d'abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2018. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 

Aprovat l’expedient de contractació del  subministrament “Reforma de la sala de 
control i emissores per a la policia local de Manresa. Equip informàtic i mobiliari”, dividit 
en dos lots. (CON.EXP 2019000019)           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovat inicialment el projecte del nou sector d’enllumenat públic QM073 als carrers 
Miquel Servet i carretera del Pont de Vilomara, al polígon  industrial de Bufalvent de 
Manresa.  
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
Aprovada la pròrroga del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018), i 
autorització a la societat mercantil municipal Manresana d’Equipaments Escènics, SL 
per mantenir la seva adhesió. 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la liquidació de la gestió i tancament econòmic de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants L’Estel, la Lluna i Petit 
Príncep (lot 1) adjudicada a l’entitat INCOOP, SCCL corresponent al curs 2017-
2018.(CON.EXE 2019000006). 
 
Aprovada la liquidació de la gestió i tancament econòmic de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants La llum i Bressolvent (lot 
2) adjudicada a l’entitat SUARA SERVEIS,SCCL corresponent al curs 2017-2018. 
(CON.EXE 2018000079). 
 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la memòria, el Plec de clàusules administratives i  l’expedient de 
contractació de l’obra Millora del camí de la Salut de Viladordis. Fases 
pendents.(CON.EXP 2019000007) 
 
Aprovat l’expedient de contractació dels serveis de comunicacions de veu fixa i de veu 
i dades mòbils de l’Ajuntament de Manresa (en 3 lots) (CON.EXP 2018000027). 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte dels serveis de xarxa corporativa de 
comunicacions de dades i connexió a internet.(CON.LIA 2018000032). 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de gestió d’incidències i manteniment 
d’ordinadors personals i altres equips perifèrics (CON.LIA 2018000055).  
 


