Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
23 de juliol de 2012

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

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 6341, d’11 de juliol de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 145/2012 interposat
contra resolució de 24/1/12 per la qual es declara la inadmissibilitat del recurs de
reposició interposat contra la desestimació de reclamació de responsabilitat
patrimonial per desperfectes soferts en un vehicle.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 6418, de 3 de juliol de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació contra la interlocutòria núm.99/2012 de
data 24/5/2012 que desestimava el recurs contenciós administratiu núm.136/2012.

Alcaldia - Presidència
Aprovada la personació davant el Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat
per APCE contra la sentència del TSJC de 22/05/12 que desestimava el recurs
contenciós administratiu núm.502/2011 interposat contra les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2011 núms 4 i 1 reguladores de l’IVTN i de l’IBI,
aprovades definitivament per acord del Ple de data 20-12-2010.
Aprovada la modificació de l’encàrrec de les facultats d’intervenció del contracte de
concessió administrativa de construcció i explotació de les piscines municipals de
Manresa, a favor de la Societat Anònima Municipal Aigües de Manresa, SA.
Aprovada la ratificació de la resolució de l’alcalde la qual s’aprova la segona addenda
del conveni d’intervenció per mutu acord del contracte de concessió administrativa de
construcció i explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de
Manresa.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la cessió temporal en règim de comodat d’un local ubicat al carrer
Sobrerroca,núm.12, a favor de l’Ajuntament de Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la realització d’un
estudi de mobilitat emmarcat en els treballs de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Manresa (POUM).

Aprovada la minuta de conveni de rectificació de la descripció de la superfície de la
finca que va ser objecte d’expropiació, situada a la partida Puigterrà, carrer Pujada
Castell, de Manresa.
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en l’estudi, redacció i
direcció d’obres en projectes a l’espai públic.
Aprovat inicialment el Pla de millora urbana per la ordenació del recinte de la fàbrica
dels Comtals.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament
Aprovada l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa del servei públic
municipal de les llars d’infants L’Estel, la Lluna i el Petit Príncep (Lot número 1).
Aprovada l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa del servei públic
municipal de la llar d’infants la Llum (Lot número 2).

