
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
3 de juliol de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 33 que va tenir lloc el dia 26 
de juny de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat de la resolució de l’alcalde núm. 6659, de 27 de juny de 2018, sobre aprovar la 
compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació i, si escau, en el judici assenyalat 
per al dia 12 de desembre de 2018, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de 
Manresa en les actuacions núm. 380/2018 seguides en reclamació de quantitat. 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 396 de 15 de juny de 2018 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs d’apel·lació 
núm. 45/2018, interposat pel COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA contra la Interlocutòria de 19 de gener de 2017 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 137/2016. 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta, formulada per Mivatan SL, referent a una finca 
situada a la Travessera dels Drets núm. 20 de Manresa. 
 
Aprovada la minuta del contracte entre l’Ajuntament de Manresa i l’empresa Mivatan SL 
per a l’adquisició d’una porció de finca situada darrere del Carrer Sobrerroca núm. 32 de 
Manresa 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors i 
de les portes automàtiques dels edificis municipals.  
 
Atorgada la llicència municipal d’edificació per instal·lar un mòdul prefabricat de fusta, 
com a espai polivalent, a favor de l’Institut Guillem Catà. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 

 
Aprovada la devolució de garantia del contracte administratiu especial consistent en el 
repartiment d’àpats a domicili en el municipi de Manresa. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei consistent en el repartiment d’àpats a 
domicili en el municipi de Manresa. 
 
 
 
 
 



Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

 
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte de 
concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la 
Lluna i el Petit Príncep (Curs escolar 2018-2019). 
 
 
Regidoria delegada d’Esports 

 
Aprovat l’expedient de contractació de l’obra projecte de renovació dels serveis públics de 
l’estadi de gespa del Congost.  
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament que consisteix en l’adquisició 
d’una (1) unitat de radar pel servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local.  
 
 


