
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
25 de setembre de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 44 que va tenir lloc el dia 18 
de setembre de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8631, de 17 de setembre de 2018, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2018 interposat contra la 
resolució de l’alcalde de 18 de maig de 2018, que va desestimar el recurs de reposició 
contra resolució de l’alcalde que requeria el desallotjament d’una finca al carrer de la 
Mel, núm. 7 de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8721, de 20 de setembre de 2018, 
sobre aprovar la personació davant la Sala del Contenciós administratiu del TSJC en 
el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 4 de juny de 2018 que 
desestimava el recurs contenciós administratiu 179/2017. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
de l’obra Projecte de gual de vianants al riu Cardener (Can Poc Oli), fase A. 
 
Aprovada la memòria valorada anomenada “zona de degustació Mercat de 
Puigmercadal”. 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra que consisteix en les actuacions de millora 
de l’espai públic 2018 – Ampliació vorera carrer Indústria. 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovada la pròrroga i la modificació de clàusules del conveni per al desenvolupament 
del Programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana i acceptar subvenció per als anys 2019 i 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament 
de Gas Natural amb destinació als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU. (CON.LIA 
2018000040). 
 
Aprovada la modificació i ampliació del servei d’ajut a domicili municipal. (CON.EXE 
2018000055). 
 
Aprovada la pròrroga del servei d’ajut a domicili municipal.(CON.EXE 2018000051).   
 


