Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
31 de juliol de 2018, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 38 que va tenir lloc el dia 24
de juliol de 2018.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7324, de 20 de juliol de 2018, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 204/2018 interposat contra desestimació
presumpta per silenci administratiu de la reclamació per indemnització de danys i
perjudicis derivats de la caiguda d’un arbre sobre un vehicle.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7439, de 24 de juliol de 2018, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 206/2018 interposat contra desestimació
presumpta per silenci administratiu de la reclamació patrimonial per lesions sofertes
per una caiguda al carrer
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7614, de 26 de juliol de 2018, sobre
prestar l’assistència jurídica necessària per garantir la defensa jurídica que calgui en
la causa que se segueix al Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Manresa en el Judici
Verbal 465/2018.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Atorgada la llicència municipal d’obres menors per construir un aparcament a l’aire lliure a
Els Comtals.
Aprovat inicialment el projecte “Modificació del Projecte d’urbanització dels Espais
complementaris al Pla Especial del Sector Fàbrica Nova PE 10”
Aprovada inicialment la Separata d’una part de la Fase B del Projecte d’urbanització del
Sector del Pla Especial PE 10 Fàbrica Nova.
Aprovada la Memòria valorada anomenada “Projecte de Millora de parcs infantils”.
Aprovat definitivament el projecte “Gual de vianants al riu Cardener (Can Poc Oli).
Aprovat inicialment el “Projecte de nous accessos a l’antic col·legi Sant Ignasi. Volum
general ( segona licitació).
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra renovació dels serveis públics de l’estadi de
gespa del Congost.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació la primera modificació del contracte de l’obra de la fase del
passatge Torre d’en Vinyes del “Projecte d’urbanització del carrer Bisbe Ricomà i del
passatge Torre d’en Vinyes”.

