Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
5 de març de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10353, de 2 de desembre de 2011,
sobre executar integrament i en els seus propis termes la sentència núm. 510/2011
dictada pel TSJC dins el recurs d’apel·lació, núm.158/2010 ,i en conseqüència declarar
conclòs l’expedient de ruïna.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 1716, de 23 de febrer de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2012 interposat
per Autopista Terrassa – Manresa, SA. contra la resolució del regidor delegat
d’Hisenda de data 22/11/2011 desestimatòria del recurs de reposició interposat contra
la liquidació ID-000804209-2010 de l’IBI.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 1717, de 23 de febrer de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència
núm.343/2011, de data 16/12/2011, que desestimava el recurs contenciós
administratiu núm.71/2011.
Alcaldia – Presidència
Aprovada la modificació de la composició de la comissió de seguiment del contracte de
la 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 interposició de recurs contenciós administratiu contra la desestimació
presumpta del requeriment previ formulat per l’Ajuntament en relació a la resolució del
Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 13 de juliol de 2011 que
aprovava la trama urbana consolidada del municipi de Manresa.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte de millora i
ampliació de la urbanització de la plaça Montserrat i carrer Campanes.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
del Projecte de millora i ampliació de la urbanització de la plaça del Carme i passatge
Amics.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge

Aprovat el document anomenat “Estat final del Projecte de vestidors a la zona
esportiva del Puigberenguer” de Manresa.
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la direcció dels treballs
de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM).

