
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
10 de desembre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 3 de desembre de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11344, de 3 de desembre de 2013, 
sobre interposar recurs contenciós administratiu davant del TSJ Catalunya, Sala 
Contenciosa Administrativa, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de data 26 de juliol 
de 2013, en virtut del qual s’estima el recurs de reposició interposat contra l’acord del 
Jurat de data 26 de febrer i es reconeix el dret del recurrent a l’establiment del preu 
just en relació a l’expedient d’ocupació directe “Equipament educatiu Sagrada Família 
– Can Perramon”. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment del 
sistema intel·ligent de gestió de torns d’espera. 

 
 

Regidoria de Promoció Econòmica 
 

Autoritzada l’obertura i/o funcionament d’una activitat de centre d’atenció primària en el 
carrer Gaudí 55, sol·licitada pel SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

 
 

Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovat  el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Cova Sant Ignasi-  
Manresa. Fundació Privada per al finançament de la redacció d’un estudi urbà i 
paisatgístic dels entorns de la Cova de Sant Ignasi englobat dins les actuacions  envers 
Manresa2022-celebracions ignasianes.  
 
Aprovada la suspensió de la tramitació del Pla Especial Urbanístic “Oller del Mas”. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte administratiu especial consistent en el repartiment 
d’àpats a domicili en el municipi de Manresa. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el Protocol a subscriure entre els Ajuntaments de Manresa, Igualada, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del SMART- EIX DIAGONAL. 


