Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
15 de juliol de 2014, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 36, que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6500, de 4 de juliol de 2014, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm. 237/2014, interposat contra la
resolució de 17-3-2014, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial
per lesions patides a causa d’una caiguda a la cantonada entre la carretera del Pont
de Vilomara i el carrer Bertrand i Serra.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6501, de 4 de juliol de 2014, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm. 244/2014, interposat contra la
resolució de 24-3-2014, desestimatòria de la sol·licitud d’incoació d’actuacions de
protecció de la legalitat urbanística a la parcel·la núm. 320 del polígon 6 del terme
municipal de Manresa, partida El Poal.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Deixat sense efectes el pagament de la quantitat de 195,84 €, inclosa en la proposta
núm. 2014000265, pels serveis prestats en horari nocturn i/o festiu, aprovada per la Junta
de Govern Local en data 17 de juny de 2014.
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el període comprès entre el 12 de maig i l’1 de juliol de 2014, i durant els mesos
de maig i juny de 2014, respectivament.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió de preus del contracte del servei educatiu de suport a la Llar d’infants
municipal de Bressolvent.
Aprovat l’encàrrec de gestió a la mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de
Manresa, SA, dels treballs de suport tècnic a l’Ajuntament de Manresa, en matèria de
gestió patrimonial.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la Memòria valorada de les obres de reforma del Parc Vila Closes (anualitat
2014).

Aprovada la Memòria valorada de les obres de millora del camí escolar del Col·legi
Dominiques.
Aprovada la Memòria valorada de les obres de millora del camí escolar de l’Escola
Valldaura.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament
Aprovades les noves tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte
de concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la
Lluna i el Petit Príncep.
Aprovades les noves tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte
de concessió administrativa del servei públic municipal de la llar d’infants la Llum.

Assumptes sobrevinguts
Atorgada llicència municipal d’obres menors per adequar la zona interior del complex
esportiu Vell Congost per a bar-restaurant.
Atorgada llicència municipal de pública concurrència per a la instal·lació, obertura i
funcionament d’un restaurant bar en l’edificació coneguda com a Vell Congost.

