
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
3 de desembre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10768, de 19 de novembre de 2013, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2013, 
interposat contra la resolució de 19 de juliol de 2013 desestimatòria de  la sol·licitud 
d’incoació d’actuacions de protecció de la legalitat urbanística a la parcel.la núm.193 
del polígon 6 del terme municipal de Manresa, partida El Poal. 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència de 7 d'octubre de 2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de 
Barcelona, dictada en el procediment núm. 328/2009, promogut contra l’AJUNTAMENT 
DE MANRESA, la GENERALITAT DE CATALUNYA i NAPROCAT, S.A. 
 
Interlocutòria  de 21 d'octubre de 2013  de la Sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Segona), dictada en el procediment 
núm. 490/2008, promogut contra el JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA. 
 
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovada la  modificació de la xifra estimada d’ingressos corresponent al curs 2013-2014 
del contracte de la concessió administrativa del servei públic municipal de la llar d’infants 
La llum. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en l’ús d’una aplicació 
informàtica de gestió per a la Tresoreria Municipal. 

 
 

Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovada la modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels 
aparells elevadors dels edificis municipals. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis d’un arquitecte per 
incorporar-se a l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa 
(POUM). 
 



Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis d’un arquitecte per 
incorporar-se a l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa 
(POUM). 

Atorgada la llicència d’obres majors per a la construcció de l’Institut Cal Gravat 

Aprovada la rectificació de la modificació de les condicions de la hipoteca constituïda 
sobre la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un complex cívic, 
cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu Les Bases. 
 


