
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

12 de març de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 11 que va tenir lloc el dia 5 
de març de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2883, de 28 de febrer de 2019, sobre 
aprovar la designació de la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics municipals Raquel 
Aranda Magnet directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós administratiu 
10/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment dels aparells elevadors i de les portes automàtiques dels edificis 
municipals.(CON.EXE 2019000004) 
 
Aprovada la memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Centre 
d’interpretació de la Manresa Ignasiana. Ampliació de l’espai 1522”. 
 
 
Regidoria Delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte mixt per l’execució de les actuacions de millora de 
l’espai públic 2018. Parcs infantils.(CON.LIA 2018000037). 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Comerç i Mercats 
 
Aprovada la sisena revisió de tarifes i renovació de l’equipament d’accés de 
l’explotació de l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal.(CON.EXE 2019000007) 

 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovada la memòria, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de clàusules 
administratives i l’expedient de contractació del servei d’auditoria en la realització de 
treballs de control financer. (CON.EXP 2018000053) 
 
 
 
 
 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la memòria valorada per a la instal·lació de dues estacions de recàrrega 
ràpida per a vehicles elèctrics al carrer Joan Fuster cantonada amb l’avinguda dels 
Països Catalan de Manresa. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra projecte de  remodelació i preparació del 
camp de futbol Mion - Puigberenguer per a  la instal·lació de gespa artificial (2a 
contractació).  (CON.LIA 2019000010) 
 


