
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
6 de novembre de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 52 que va tenir lloc el dia 30 
d’octubre de 2018.  
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10640, de 31 d’octubre de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018 interposat per SAREB,SA contra 
la resolució de l'alcalde de 13 de juliol de 2018 que desestima el recurs de reposició 
interposat contra la resolució del Regidor delegat d'Habitatge i Barris núm. 3479 de 9 
d'abril de 2018 que imposava una multa coercitiva per a l'execució forçosa de la 
regularització d'habitatges buits, aixeca la suspensió de l'execució de la resolució 
impugnada i denega la suspensió sol·licitada. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 181, de 2 d'octubre de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2017 

 
Sentència núm. 208 de 9 d'octubre de 2018,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 175/2018 
 
Interlocutòria núm. 372 de 17 de juliol de 2018, de la Sala del Penal de l’Audiència Nacional, 
dictada en el rotlle d’apel.lació núm. 338/2018 que dimana del procediment sumari 3/2018, del 
Jutjat Central d’instrucció núm. 4. 

 
Interlocutòria de 8 d’octubre de 2018, del Jutjat d’instrucció número 4 de Manresa de 
sobreseïment provisional de les actuacions de judici per delictes lleus núm. 151/2018 
 
Sentència núm. 263 de 23 d'octubre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 504/2013 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra Projecte de millora del camí de 
la Gravera. (CON.EXE 2018000064) 
 
Aprovada la memòria, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra projecte de millora 
de la pavimentació i ampliació de la xarxa de clavegueram del carrer del Forn. 

(CON.EXP 2018000033) 
 
Aprovada la memòria, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra projecte 
d’urbanització de la plaça Doctor Simeó Selga i Ubach (modificat). Fase 2.  (CON.EXP 

2018000038) 
 
Aprovat el PCA, la memòria, i l’expedient de contractació de del contracte d’obra sala 
de control i emissores per a la Policia Local de Manresa. Obra i instal·lacions.(CON.EXP 

2018000043) 
 



 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovat el PCA, la memòria i l’expedient de contractació del contracte mixt per a 
l’execució de les actuacions de millora de l’espai públic 2018. Parcs 
infantils.(CON.EXP 2018000032) 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme per a la gestió del projecte Plataforma Cooperatèxtil 
(AJT.CNV 2018/143) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovada l’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i 
l’Ajuntament de Manresa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2018-2019. (AJT.CNV 
2018000157). 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovat l’acord pel qual es declara deserta la licitació dels serveis relatius a la gestió 
de la Recaptació Municipal. (CON.LIA 201800002) 
 
Aprovada la devolució de garantia del lot 2.1 del contracte dels subministraments 
elèctrics i de gas natural en lliure mercat de l’Ajuntament de Manresa i altres ens 
vinculats, consistent en el subministrament d’electricitat de baixa tensió amb una 
potència contractada compresa entre 0 i 10 kW, (CON.EXE 2018000068) 
 
Aprovada la devolució de garantia del lot 2.2 del contracte dels subministraments 
elèctrics i de gas natural en lliure mercat de l’Ajuntament de Manresa i altres ens 
vinculats, consistent en el subministrament d’electricitat de baixa tensió amb una 
potència contractada compresa entre 10 i 15 kW i superior a 15 kW, (CON.EXE 
2018000069) 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament consistent en l’arrendament 
amb opció de compra de la gespa artificial i elements auxiliars del camp de futbol 
municipal Mion-Puigberenguer.(CON.LIA 2018000025) 
 


