
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
2 d’octubre de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 45 que va tenir lloc el dia 25 
de setembre de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8958, de 25 de setembre de 2018, 
sobre prestar l’assistència jurídica necessària als agents de la Policia Local amb 
carnets professionals números 612 i 706 per tal de garantir-los la defensa jurídica que 
calgui en la causa que se segueix al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.3 de 
Manresa en el procediment de Prèvies núm. 338/2018, en el que figuren com a 
investigats. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9034, de 27 de setembre de 2018, 
sobre aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació i, si escau, en el 
judici assenyalat per al dia 15 d’octubre de 2018, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 
1 de Manresa en les actuacions núm. 154/2018 seguides en reclamació de quantitat. 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de servei que consisteix en la realització d’un curs 
d’activitats auxiliars de magatzem del CIO.(CON.LIA 2018000029). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris  
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
Cementiri municipal. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament que consisteix en l’adquisició 
de llicències de Microsoft Office i Sistemes Operatius Windows 10 (CON.LIA 
2017000025) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adquisició directa del 33,35% de proindivís d’una finca situada al carrer 
Hospital núms. 1 i 3 i plaça Hospital núm.10, propietat de FORUM SA. 
 


