
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local  
el 26 d’agost de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió ordinària reservada núm. 41, que va tenir lloc el dia 29 de 
juliol de 2014 i de la sessió extraordinària reservada núm. 42 d’1 d’agost de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7184, de 22 de juliol de 2014, sobre 
sol·licitar en el recurs contenciós administratiu núm. 76/2014 que se segueix davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm.17 de Barcelona, autorització judicial d’entrada a 
l’habitatge situat al carrer Martí i julià núm.33, 1r 1a per a l’execució subsidiària de la 
resolució de 18 d’octubre de 2013, que ordenava la clausura de l’activitat de prestació 
de serveis de naturalesa sexual que es desenvolupa en aquest habitatge. 
 
 
Alcaldia-Presidència 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la realització d’un curs 
de control numèric i fabricació mecànica 
 
Aprovada la 1a revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en la gestió i 
dinamització del Casal de Joves La Kampana. 
 
Aprovada la devolució de garantia definitiva del contracte d’obra que consisteix en la 
correcció de les obres d’urbanització defectuoses de l’obra de millora i ampliació dels 
carrers Escodines i Sant Bartomeu, tram del carrer Viladordis i plaça Sant Ignasi (Àmbit 
carrer Escodines i Sant Bartomeu). 
 
Aprovada la devolució de garantia definitiva del contracte de subministrament d’un 
vehicle adscrit a la unitat de notificadors, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg 
termini sense opció de compra (Rènting) 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada de Territori i Paisatge 
 
Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica de la Clínica Sant 
Josep. 
 
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en els tractaments 
fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic a l’arbrat de Manresa.  
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la gestió i dinamització de 
la casa per a la solidaritat i la pau Flors Sirera. 



 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’encàrrec, amb caràcter urgent, a la societat anònima municipal Foment de la 
Rehabilitació Urbana de Manresa SA, de l’execució de les obres d’enderroc de l’immoble 
ubicat a la barriada Sol i Aire, 12. 
 
 


