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

1 d’octubre de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 40 que va tenir lloc el dia 24 de 
setembre de 2019. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 10638, de 25 de setembre de 2019, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 235/2019 
interposat per CONSTRUCCIONES FERTRES, SL contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de 9 d'abril de 2019 que desestima les al·legacions respecte la proposta 
de certificació de liquidació final de les obres "Projecte de nous accessos a l'antic 
col·legi de Sant Ignasi. Volum General/Centre d'acollida de Pelegrins. Fase 2" i aprova 
la liquidació final del contracte d'obra. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 

Aprovat el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Manresa i el Club Tir Precisió 
Manresa per a la utilització de les instal·lacions del club de tir. (AJT.CNV 115/2019) 
 

 

Àrea de Territori 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte executiu 
d’actuacions finals de l’espai motor del Parc Tecnològic de la Catalunya Central, fase 
III.1 (CON.EXE 69/2019). 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
Aprovada la minuta del conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació 
temporal d’ús privatiu del mòdul núm. 5 del Viver d’Empreses ubicat al 
CEDEM.(AJT.CNV 117/2019). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de recollida, trasllat i custòdia d’animals 
de companyia, salvatges urbans a la via pública i prevenció de la zoonosi a 
Manresa.(CON.LIA 28/2019). 
 
 
 
 



 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació 
Bosch i Gimpera per a l’acolliment en pràctiques d’un alumne al Servei de Tresoreria i 
Gestió Tributària. (AJT.CNV 120/2019). 
 


