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

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 36 que va tenir lloc el dia 17 
de juliol de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm. 7233, de 17 de juliol de 2018, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 175/2018 interposat contra 
desestimació presumpta per silenci administratiu del recurs de reposició interposat 
contra les declaracions-autoliquidacions de l'IVTNU.  
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana L’ Alcoholera.  
 
Aprovat definitivament el Text refós dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Polígon 1 del Pla Parcial Sagrada Família 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació que 
regiran el contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2018. Ampliació 
vorera Avinguda Tudela. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 25 anys del Cementiri 
municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 

 
Aprovat l’expedient de la primera i única pròrroga del contracte del servei de prevenció 
aliè en matèria de medicina del treball de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de planificació, dinamització i seguiment 
del Consell d’Infants. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de carburant pels vehicles de 
la flota de l’ajuntament de Manresa 
 
Aprovada la Memòria, el PCA, el PPT i l’expedient de contractació del subministrament 
consistent en l’arrendament amb opció de compra de la gespa artificial i elements 
auxiliars del camp de futbol Mion-Puigberenguer.   


