
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
18 de març de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 11, que va tenir lloc el dia 11 de març de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2623, d’11 de març de 2014, sobre 
interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de 20 de gener de 2014, que resol revocar la subvenció SV08000521. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant el mes de febrer de 2014. 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de 
les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària) 
i de protecció contra la legionel·la dels edificis municipals. 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Reconeguts efectes a la comunicació prèvia amb declaració responsable formulada 
per Deporvillage SL, en relació a l'activitat de venda on-line de material esportiu en el 
Parc Tecnològic de la Catalunya Central 1, 1er, locals 1.3, 1.4 i 1.5 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovada la rectificació de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 21 de 
gener de 2014, referent a l'acceptació per part de l'Ajuntament de Manresa de 
l'oferiment de cessió gratuïta formulada per Bolonia Real Estate SL referent a tres 
porcions d'una finca de la seva propietat situada al sector Arrabal de Manresa. 
  
Aprovada la tramesa al Jurat d'Expropiació de Catalunya d'una còpia de l'expedient 
administratiu general i de l'expedient individual corresponent, en relació a l'expropiació 
dels béns i drets necessaris per a l'execució de previsions del Pla especial urbanístic 
del Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa. 
  
Aprovada la tramesa al Jurat d'Expropiació de Catalunya d'una còpia de l'expedient 
administratiu general i de l'expedient individual corresponent, en relació a l'expropiació 
dels béns i drets necessaris per a l'execució de previsions del Pla especial urbanístic 
del Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa. 
  
Aprovada la tramesa al Jurat d'Expropiació de Catalunya d'una còpia de l'expedient 
administratiu general i de l'expedient individual corresponent, en relació a l'expropiació 



dels béns i drets necessaris per a l'execució de previsions del Pla especial urbanístic 
del Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa. 
  


