
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
18 de desembre de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 59 que va tenir lloc el dia 11 
de desembre de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte, de la resolució de l’alcalde núm. 12239, de 12 de  desembre de 2018, 
sobre nomenar el senyor Ramon Feixó Bergadá, Procurador dels Tribunals, 
representant d’aquest Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm.. 
393/2018 interposat per SAREB, SA. 
 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat el Plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte actuacions diverses a l’arxiu municipal. (CON.EXP 2018000047) 

 
Aprovada la memòria, el Plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
de l’obra anomenada “Projecte de nous accessos a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. 
Volum general (segona licitació) (CON.EXP 2018000050) 

 
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada al carrer de la Mel núm. 8 de 
Manresa, dins l’àmbit del PMUT011 Barreres UA2, propietat de la societat municipal 
Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA.(FORUMSA).(GES.CPV 
2018000005) 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada l’adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
Endesa Energia, SAU. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat el primer pagament dels ajuts per a material escolar i activitats de suport a la 
normalització educativa per al curs 2018/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Aprovada la memòria, el Plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
dels serveis relatius a la gestió de la Recaptació Municipal. (CON.EXP 2018000052) 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovada la memòria, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra àmbit 
d’urbanització AU3 del  Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques del 
Pla Parcial Plana del Pont Nou i Projecte d’obres externes d’adaptació de la 
urbanització de la Fase AU3 del Pla Parcial Plana Pont Nou. (CON.EXP 2018000051)  
 
Aprovada l’ampliació de l’encàrrec de gestió dels serveis de suport a actes i activitats 
gestionades pel servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Manresa, a favor de la Fundació Turisme i Fires de Manresa (CON.ENC 2018000063). 
 
Aprovada la memòria, el PCA i l’expedient de contractació de l’obra anomenada 
“Edifici Infants, Finestres i reparacions a les façanes principal i posterior” (CON.EXP 
2018000046) 
 
 


