Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
23 d’abril de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 16 d’abril de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 3386, de 10 d’abril de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs de cassació interposat contra sentència de
24/11/2011, que decideix desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament, estimar en
part el recurs interposat per Rustich March-5 SL i fixar el preu just del sòl de la finca
expropiada.

Alcaldia - Presidència
Aprovat el Programa d’ajudes, de naturalesa retornable, per a persones i famílies que
no poden fer front al pagament de les rendes de lloguer i de pisos del parc públic
d’habitatge.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovat el plec de clàusules administratives i de l’expedient de contractació del servei
que consisteix en el seguiment de la implementació de la inspecció tributària a
l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament de mobiliari per a
la planta primera del Palau Firal.
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en el manteniment
de les zones verdes del polígon industrial de Bufalvent de la ciutat de Manresa. (sector
3).
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient
de contractació del subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini
d’una màquina multifuncional per al Servei de Tresoreria i Gestió Tributaria.
Aprovada la modificació del contracte d’arrendament d’una copiadora Minolta Bizhub
21, amb destí a la unitat d’Arxiu, adjudicat a l’entitat mercantil Sistemes d’Organització,
SA ( Control).
Aprovada la convalidació dels contractes subscrites amb l’entitat mercantil BBVA
Renting,SA, consistents en l’arrendament d’una copiadora Minolta Bizhub 21, amb
destí a la unitat d’Arxiu (Contracte 0609809632115759) i d’una copiadora Minolta C360, amb destí al Servei d’Ocupació (Contracte número 0609809632113093).

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública del
municipi de Manresa de l’any 2010.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació provisional del contracte Projecte de reforma i ampliació del
pavelló Vell Congost (Fase III).

