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

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 47 que va tenir lloc el dia 2 
d’octubre de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 206/2018,  de 20 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 34/2017. 
 
Sentència núm. 19972018,  de 19 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 30/2018 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Desestimat el recurs de reposició interposat per la representació de la mercantil EAU, 
COMUNIDAD DE BIENES contra l’acord de la Junta de Govern Local de 24 d’abril de 
2018 aprovant definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Plana del 
Pont Nou-Modificat, de Manresa. 

Estimat el recurs de reposició interposat per la representació de la mercantil FERIMET, SL 

contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2018 que aprovava 

definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Plana del Pont Nou-Modificat, de 
Manresa. 

 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra actuacions de millora de l’espai públic 
2018 – Ampliació vorera Avinguda Tudela.(CON.LIA 2018000020) 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Turisme 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a la Fundació Turisme i Fires de Manresa per a 
l’adequació d’espais, producció i execució de visites ciutadanes per a donar a conèixer 
el projecte i accions realitzades en el marc de Manresa 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Regidoria delegada de Participació 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques i l’expedient de contractació del servei consistent en el monitoratge per al 
Saló de la Infància i la Joventut Campi qui Jugui 2018-2019.(CON.EXP 
2018000035) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Joventut 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa en relació a la transferència anual per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Bages per als anys 2017 i 2018 
 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovada la incoació d’expedients per declarar la caducitat de les concessions 
temporals de drets funeraris per 5 anys del Cementiri municipal. 
 


