Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
4 de juliol de 2017, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 32 que va tenir lloc el dia 27
de juny de 2017

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 5750, de 22 de juny de 2017, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat contenciós administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 179/2017, interposat
contra la resolució de 6 d’abril de 2017 que desestima el recurs de reposició contra la
resolució d’1 de desembre de 2016, de rescat de quantia consignada.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) i de
protecció contra la legionel·la dels edificis municipals – Expedient C4-07.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció Social
Aprovada la revisió de preus del contracte administratiu especial consistent en el
repartiment d’àpats a domicili en el municipi de Manresa (tercera revisió).
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys,
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri
Municipal.
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa
del servei públic de la llar d’infants Bressolvent – Expedient SP 1-15.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la retirada de vehicles
declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals i el seu
posterior dipòsit i desballestament.

