Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
2 de desembre de 2014, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 61, que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10898, de 18 de novembre de 2014,
sobre sol·licitar al Jutjat contenciós administratiu de Barcelona l’autorització judicial
d’entrada al conjunt edificatori dels carrers Sarret i Arbós, 33-36 i Dr. Esteve 5-7, 9-11 i
13, per materialitzar l’execució subsidiària aprovada per resolució d’11-11-2014.
Donat compte de l’informe sobre la resolució judicial següent:
- Interlocutòria de 24 de novembre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm.
514/2014 (entrada al conjunt edificatori del carrer Sarret i Arbós núm. 33-36, carrer Dr.
Esteve núm. 5-7, carrer Dr. Esteve núm. 9-11 i carrer Dr. Esteve núm. 13 de Manresa).

Alcaldia presidència
Aprovat el conveni que conté les condicions relatives al concert sobre la prestació de
serveis municipals als veïns de l’entitat del Pont de Vilomara, situada al terme municipal
de Manresa, per part de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovat l’atorgament d’un ajut social corresponent als mesos de juliol a desembre de
2014, a favor de divers personal de l’Ajuntament de Manresa.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovat l’expedient
d’assegurances.
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Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat el plec de clàusules administratives reguladores i l’expedient de contractació del
contracte d’obres consistent en la reforma del parc Vila Closes.
Aprovada la memòria valorada de les obres de millora dels accessos al camí de la Cova.
Aprovat inicialment el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte bàsic i
executiu d’ampliació del Casal de Viladordis. Fase 2”.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura
Aprovat el protocol d'adhesió al circuit de la xarxa d'espais escènics municipals de
l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018) i autoritzada a
Manresana d'Equipaments Escènics, SL , la seva adhesió a aquest protocol.

