
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
29 de juliol de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 22 de juliol de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Sentència núm. 174/2013 d’11 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
9 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 587/2011. 
 
- Sentència núm. 260/13 d’11 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 558/2010. 
 
- Sentència núm. 263 de 16 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 486/2009. 
 
 
Alcaldia Presidència 
 
Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat per BEEAR 
INVESTMENT, SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 
2012, que aprovava definitivament el Projecte de reparcel.lació del Pla parcial Sagrada 
Família de Manresa. 
 
Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat per MS-MT, SL, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2012, que aprovava 
definitivament el Projecte de reparcel.lació del Pla parcial Sagrada Família de 
Manresa. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament de material esportiu per a la sala 
de gimnàstica del complex esportiu del Vell Congost. 
 
Aprovada la modificació puntual del contracte d’usdefruit temporal a favor de l’Ajuntament 
de Manresa relatiu a les instal.lacions esportives del Gimnàstic Parc de Manresa. 

Aprovada la incorporació dins el Pla Director del clavegueram del municipi de 
Manresa, gestionat per Aigües de Manresa, SA, de la programació i execució d’un 
conjunt d’actuacions en la xarxa de clavegueram. 

 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana, del Servei de 
Cultura i del Servei d’Activitat Econòmica, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o 
festiu durant el mesos de juny i juliol de 2013. 
 
 
 
 
 



Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
  
Autoritzada l’obertura i/o funcionament de l’activitat de serveis de telecomunicacions 
via ràdio situada en el C/Bisbe Torras i Bages,23,bxs, i  que porta a terme ALTA 
TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES, SL.  
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovat l’expedient de contractació del Servei de menjador social de la ciutat de 
Manresa. 
 
 


