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

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 59, que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10518, de 7 de novembre de 2014,
sobre formular oposició al recurs d’apel·lació interposat per Correos y Telégrafos, SA
contra la sentència núm. 174/2014, que desestimava el recurs contenciós administratiu
núm. 220/2013.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10519, de 14 de novembre de 2014,
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 435/2014,
interposat contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra
la resolució de 6/3/14, la qual desestimava la sol·licitud de no subjecció a l’IIVTNU per
les adjudicacions per dissolució de condomini de la finca del carrer Sant Fruitós 36-40
de Manresa.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10520, de 14 de novembre de 2014,
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2014,
interposat contra la resolució de 27-5-14, per la qual es dóna trasllat a Aigües de
Manresa, SA, de la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació als danys
soferts com a conseqüència d’una caiguda al carrer Maternitat d’Elna el 17 de juny de
2012.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament de material esportiu
per a la sala de gimnàstica del complex esportiu del Vell Congost.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament i instal·lació d’un
ascensor per a l’edifici municipal núm. 5 de la plaça Major de Manresa.
Aprovat l’acord pel qual es declara desert el procediment de licitació d’una assegurança
per a la flota de vehicles de l’Ajuntament de Manresa i s’aprova un nou expedient de
contractació.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Aprovat el Pla de desplegament d’una Xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra
òptica al municipi de Manresa, presentat per JAZZ TELECOM ,SA.

Aprovada la tercera modificació del contracte de serveis que consisteix en el
manteniment d’instal·lacions de protecció dels elements d’extinció contraincendis de
diversos edificis municipals.

