Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
27 de desembre de 2011

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2011.

Qüestions prèvies
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
Sentència de 31/03/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, dictada en el judici de
faltes 12/2011.
Sentència núm. 1140/2011 de 24/10/2011 del Jutjat d’instrucció núm. 7 de
Manresa, dictada en el judici de faltes 252/2011.
Sentència de 02/12/2011 de la Secció cinquena de l’Audiència Provincial de
Barcelona dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 292/2011, dimanant del procediment
abreujat núm. 299/2010.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovada la modificació de la clàusula 54 del plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la
construcció i explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat
Complex Nord Les Bases.
Aprovada la continuïtat del contracte que consisteix en la prestació del servei de
missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa, adjudicat a l’entitat
mercantil Unipost,SA.
Aprovada la pròrroga del conveni de prestació de serveis postals subscrit per
l’Ajuntament de Manresa i Correos i Telegráfos, SA.
Aprovada l’adjudicació del contracte d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de l’Ajuntament de Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la modificació i continuïtat 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.

Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en donar suport a actes
gestionats pel servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de
Manresa.
Aprovada l’adhesió a la renovació de l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Regidoria de Mobilitat
Aprovada la continuïtat del contracte de la concessió administrativa del servei de
transport públic urbà de viatgers de Manresa.
Aprovada la liquidació del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat de l’any
2009.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats.
Aprovada la modificació del contracte de concessió administrativa del servei municipal
de la llar d’infants La Llum i la revisió de preus per al curs escolar 2011/2012.
Aprovada la modificació del contracte de concessió administrativa del servei municipal
de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep i la revisió de preus per al curs
escolar 2011/2012.

Assumptes sobrevinguts
Aprovades gratificacions per serveis extraordinaris a personal funcionari.

