Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
3 de febrer de 2015, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 5, que va tenir lloc el dia 27 de gener de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 267, de 14 de gener de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 549/2014, interposat
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la resolució
de 30/09/2014 per la qual s’ordena l’execució d’obres per a assegurar l’adequat estat
de conservació i rehabilitació de l’edifici del carrer de la Mel núm. 7.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 866, de 29 de gener de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 535/2014, interposat
contra la resolució de 24/7/2014 que deixa sense efectes la de 21/10/2011, que
imposa una multa per incompliment de l’ordre de restabliment de la realitat física
alterada i atorga un nou termini per fer efectiva l’ordre d’enderroc de la planta en
construcció sobre la planta primera de l’edifici del carrer Doctor Tarrés, núm. 17.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei de menjador social de la ciutat
de Manresa.
Aprovada la revisió de preus del contracte del servei que consisteix en el manteniment
dels centres de procés de dades principal i de contingències (anualitat 2015).
Aprovada la revisió del preu del contracte del servei que consisteix en la monitorització,
suport i gestió d’incidències del sistema informàtic corporatiu.
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en el manteniment
dels servidors, cabines d’emmagatzematge i llicències de sistema operatiu.
Aprovada la revisió de preus del contracte del servei que consisteix en el manteniment
del programari de comptabilitat pressupostària municipal (anualitat 2015).

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra que
consisteix en la millora del camí escolar de la Sèquia.
Aprovada la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària “Pavimentació del Camí
de Santa Caterina”.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra de
millora de la seguretat en la mobilitat als barris.

