
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
25 d’agost de 2015, amb caràcter reservat 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 39, que va tenir lloc el dia 28 de juliol de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:  
 

- Sentència núm. 192 de 29 de juny de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
223/2011, interposat per COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ ROGER DE FLOR 
13-15 DE MANRESA. 

 
- Sentència núm. 188/15 d’1 de juliol de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
226/2014, interposat pel COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA. 

 
- Sentència núm. 150/2015 de 6 de juliol de 2015 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 4 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 452/2013, interposat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PASSEIG 
DE PERE III NÚM. 26. 

 
- Sentència núm. 158/2015,  de 20 de juliol del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

12 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 244/2014. 
 

- Decret núm. 18/15,  de 30 de juliol del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 71/2015. 

 
 
Àrea de Presidència 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració públicoprivada entre municipis i altres ens 
per a la gestió del projecte: Actuació per a la promoció de l’ocupació a la indústria local 
del Bages. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte dels subministraments elèctrics i de gas natural en 
lliure mercat de l’Ajuntament de Manresa i altres ens vinculats, lot 2.1 – subministrament 
d’electricitat de baixa tensió amb una potència contractada compresa entre 0 i 10 kw.  
 
Aprovada l’adjudicació del contracte dels subministraments elèctrics i de gas natural en 
lliure mercat de l’Ajuntament de Manresa i altres ens vinculats, lot 2.2 – subministrament 
d’electricitat de baixa tensió amb una potència contractada compresa entre 10 i 15 kw. 
 
 
 



Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra 
Projecte d’urbanització de la plaça doctor Simeó Selga i Ubach, fase 1 
 
Aprovada la conformitat a la complementació de la certificació per a la inscripció del  
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística UA-14 “Segre” al Registre 
de la Propietat. 
 
Aprovat sotmetre a informació pública el Projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla 
Parcial d’ordenació del sector industrial Els Comtals, subsector1.  
 
Aprovat donar-se per assabentada de la comunicació formulada per Althaia Xarxa 
Assistencial de Manresa Fundació Privada, relativa a la modificació no substancial de 
l’activitat d’aparcament situada al c. Doctor Joan Soler,3 vinculada a l’activitat d’hospital. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Sanitat 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del servei de control integrat de plagues en locals i 
edificis de titularitat municipal i a diverses zones del municipi de Manresa.  
 
 


