Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
25 de març de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 18 de març de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
- Sentència núm. 77/2013 de 7 de març de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 61/2011.
- Sentència núm. 75/2013 de 8 de març de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 123/2011.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis de prevenció aliè en matèria de
medicina del treball de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en la retirada,
eliminació, destrucció i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les
dependències municipals.
Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Donar-se per assabentada de la modificació no substancial de l’activitat de serveis de
telecomunicacions via ràdio situada al c/ Bisbe Torras i Bages, 23, baixos, de la qual és
titular ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES, SL, consistent en la instal.lació d’un
dipòsit suplementari al grup electrogen d’emergència.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en la neteja de les
dependències municipals, adjudicat a l’entitat mercantil ISS FACILITY SERVICES, SA.
Aprovada la memòria valorada dels treballs de rehabilitació dels tancaments de
l’Escola Flama.
Aprovat definitivament el compte de liquidació definitiva del Projecte de reparcel.lació
del polígon 2 del Pla parcial Tossal dels Cigalons de Manresa.
Deixat sense efectes el Projecte de delimitació del polígon d’actuació urbanística
“Carrer Major, 11 i 18” de Manresa.

Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat
Aprovada la 2a. Revisió de preus de la concessió administrativa que consisteix en la
gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi
de Manresa.

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

