
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

5 de febrer de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 5 que va tenir lloc el dia 29 
de gener de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1007, de 30 de gener de 2019, sobre 
aprovar la compareixença de l’Ajuntament en el judici assenyalat per al dia 25 de març 
de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de Manresa en les actuacions núm. 
554/2018 sobre impugnació d’altes mèdiques. 
 
Donar compte, si escau, de la resolució de l’alcalde núm. 1008, de 30 de gener  de 
2019, sobre interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat  Contenciós 
Administratiu, contra la desestimació per silenci administratiu del  requeriment previ al 
recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Manresa per tal de 
donar compliment a l’obligació de cofinançament de les  llars de municipals durant el 
període comprès entre els cursos 2012-2013 i 2017-2018. 
 
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació parcial de l’any 2019. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Millora del Camí 
de la Salut de Viladordis. Fases pendents”. 
 
Aprovada la resolució de mutu acord del contracte de l’obra Projecte de remodelació i 
preparació del camp de futbol de la Mion - Puigberenguer.(CON.EXE 2019000027) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la memòria, el Plec de Clàusules administratives, el Plec de Prescripcions 
Tècniques i l’expedient de contractació del servei consistent en la planificació, 
dinamització i seguiment dels grups de participació de consellers/es 
infantils.(CON.EXP 2018000041) 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis relatius a la gestió de la  recaptació 
municipal) (CON.LIA 2018000054). 
 


