
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local extraordinària de 

9 de juliol de 2019, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 30 que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 
2019. 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials.  
 
Sentència núm. 147 de 3 de juny de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 213/2018, 
 
Sentència núm. 117 de 23 de maig de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
12 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 469/2018, 
 
Sentència núm. 508 de 4 de juny de 2019 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 60/2018, interposat per 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la Sentència de 11 de desembre de 2017 del 
Jutjat contenciós adminsitratiu núm. 4, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
432/2014. 
 
Sentència núm. 676,  de 30 de maig de 2019,  de la Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel.lació núm. 103/2018, interposat contra la Sentència de 3 de maig de 2018 
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 280/2015  
 
Sentència núm. 522 de 12 de juny de 2019 de la Secció segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, dictada en el recurs ordinari núm. 432/2014, 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria d’Hisenda 
 
Aprovada l’acceptació de l’extinció per resolució de mutu acord del “Conveni de 
col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Manresa per a constituir un 
dret de superfície sobre uns terrenys inclosos al sector Parc Tecnològic del Bages, 
propietat de l’Institut Català del Sòl, en el terme municipal de Manresa”. (AJT.DIC 
2019/3). 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de rehabilitació del xalet de Casa Caritat. 
Sala Principal. (CON LIA 2019/13). 
 
 
 
 



Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de millora del camí de la Salut de 
Viladordis. Fases pendents (CON.LIA 2019/25). 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra anomenada “Edifici Infants. Finestres i 
reparacions a les façanes principal i posterior”. (CON. LIA 2018/49). 
 
Aprovada l’acceptació de l’oferiment de cessió gratuïta d’una porció de finca (afectada 
per vialitat) situada al carrer Muralla Sant Francesc 21 de Manresa, propietat de la 
societat municipal Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA.  
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 
Aprovada la pròrroga, per un període de 5 anys, de les concessions temporals de dret 
funerari a favor de diverses persones. 
 
Aprovat l’atorgament de la concessió de dret funerari sobre diverses sepultures del 
Cementiri Municipal, per un termini de 5 anys prorrogables. 
 
Aprovat l’atorgament de la concessió de dret funerari sobre diverses sepultures del 
Cementiri Municipal, per un termini de 25 anys prorrogables. 
 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació del 
contracte d’obra actuacions de millora de l’espai públic 2019. Adaptació passos de 
vianants (CON.EXP 2019/34) 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives,  la memòria i de l’expedient de contractació 
del contracte d’obra pavimentació dels carrers Sol i Bonsuccés (CON.EXP 2019/29) 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte d’obra actuacions de millora de l’espai públic 2019. Actuacions en espais 
de vianants (CON.EXP 2019/33) 
 
Aprovar, si escau, el plec de clàusules administratives,  la memòria i l’expedient de 
contractació del contracte d’obra actuacions al parc del Cardener. Pont Nou (CON.EXP 
2019/30) 
 
 


