Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
d’11 de novembre de 2014, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 57, que va tenir lloc el dia 4 de novembre de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10095, de 31 d’octubre de 2014, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 456/2014, interposat
contra la desestimació presumpta de la petició de revisió i rectificació de dues
autoliquidacions de l'impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, de les finques del carrer Fonollar núm. 52 i núm. 54-60.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en el manteniment dels
centres de procés de dades principal i de contingències.
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació del servei que
consisteix en el manteniment d’ordinadors personals i altres perifèrics.
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 mes d’octubre de 2014 i aprovar el seu pagament.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovats els pagaments per despeses produïdes per la condició de lletrat/ada al servei
de la defensa jurídica de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el
tractament fitosanitari de l’arbrat viari i l’arbrat de zones enjardinades de Manresa.
Aprovada la 2a. revisió de preus del contracte del servei de control integrat de plagues en
locals i edificis de titularitat municipal i a diverses zones del municipi de Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la Memòria valorada de les obres de millora del Camí escolar de l’Escola La
Sèquia.
Aprovat inicialment l’Estudi de detall “Parcel·la 1.6a – Av. Universitària (La Joncadella)”

