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

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de març de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 2457, de 15 de març de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.42/2012 interposat
contra la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys soferts a l’habitatge situat al Passatge Torra d’en Viñas,2.
Alcaldia – Presidència
Aprovat el conveni d’intervenció per mutu acord del contracte de concessió
administrativa de construcció i explotació de les piscines municipals de Manresa, a
signar per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Club Natació Manresa.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovada la revisió del preu del contracte de gestió del servei públic relatiu al servei de
recollida, trasllat i atenció puntual d’animals domèstics de companyia, salvatges
urbans i peridomèstics a la via pública i prevenció de la zoonosis del municipi de
Manresa.
Aprovada l’autorització per constituir un dret real d’hipoteca sobre el dret de superfície
d’una finca de titularitat municipal ubicada al sector de la Parada, destinada a la
construcció d’un complex assistencial per a persones amb dependència.
Aprovada la revisió del preu hora de treball efectiu i de les desviacions d’ingressos del
contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a domicili municipal.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obres Projecte d’ampliació del camí d’accés al
carrer Joan Maragall.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el servei d’àpats a
domicili en el municipi de Manresa.

aprovada la modificació del contracte de la concessió del servei d’ajut a domicili
municipal.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat definitivament el Projecte bàsic modificat i projecte d’execució d’una escola
bressol al polígon industrial de Bufalvent de Manresa.
Aprovada l’adquisició, a títol de compravenda, d’una porció de finca on es troba
ubicada l’edificació anomenada “Torre Lluvià” de Manresa.

