
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

7 de novembre de 2011 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 2 de novembre de 2011. 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència de 29/09/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, dictada  en el judici 
de faltes 339/2011.  
 
Sentència núm. 149/2011 de 07/10/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 1 de Manresa, 
dictada en el judici de faltes 165/2011.  
 
Sentència núm. 147/2011 de 07/10/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 1 de Manresa, 
dictada en el judici de faltes 339/2011. 
 
Sentència núm. 90/2011 de 26/07/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 6 de Manresa, dictada 
en el judici de faltes 226/2011.  
 
Sentència núm. 184/2011 de 15/07/2011 del Jutjat penal núm. 3 de Manresa, dictada en 
el procediment abreujat núm. 299/2010.  
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en el tractament 
fitosanitari de l’arbrat viari i l’arbrat de zones enjardinades de Manresa. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’obra del projecte de millora i 
ampliació de la urbanització del carrer Alfons XII i plaça Llisach. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la pròrroga de la suspensió de l’atorgament de llicències d’enderroc en 
l’àmbit del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic i paisatgístic de Manresa 
 
Aprovat inicialment el Projecte de delimitació de polígon d’actuació urbanística “Carrer 
Major 11 i 18” de Manresa. 
 
Aprovada la declaració d’interrupció del termini per donar resposta a l’advertiment 
d’inici d’expropiació de la finca situada al carrer Major núm. 18 de Manresa. 
 
Aprovada inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets necessaris 
per a l’execució de les previsions del Pla especial urbanístic del parc ambiental de 
Bufalvent de Manresa. 
 


