Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
27 de febrer de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 20 de febrer de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 849, de 25 de gener de 2012, sobre
executar integrament i en els seus propis termes la sentència núm. 749/2011 dictada
pel TSJC dins el recurs d’apel·lació, núm.299/2010 interposat per Clam advocats
SCCL.

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 850, de 23 de gener de 2012, sobre
executar integrament i en els seus propis termes la sentència núm. 898/2011 dictada
pel TSJC, mitjançant el compliment de l’ordre continguda en la resolució declarada
ajustada a dret, per la que es va ordenar l’eliminació de l’obertura que comunica
directament l’activitat i l’habitatge.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
del Projecte de reforç de paviments de vies urbanes 2010.
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obra que consisteix en
l’execució del Projecte de vestidors a la zona esportiva del Puigberenguer (Fase 3).
Aprovat el Plec de clàusules administratives que ha de regir l’alienació, mitjançant
subhasta pública, de dues parcel·les situades dins l’àmbit del Pla Parcial 3 “Tossal dels
Cigalons I”.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adquisició
d’una porció de finca on es troba ubicada l’edificació anomenada “Torre Lluvià” de
Manresa.

Regidoria delegada de Mobilitat
Aprovada la revisió de tarifes del contracte de concessió administrativa d’explotació de
l’aparcament públic subterrani del mercat municipal de Puigmercadal.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat l’establiment de la tarifa del preu públic per productes i serveis de l’oficina de
turisme de Manresa.
Aprovat inicialment el Projecte bàsic modificat i Projecte d’execució d’una escola
bressol al polígon industrial de Bufalvent de Manresa.

