Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
22 d’abril de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 2013.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
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).
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda
de begudes situat a la plaça Espanya de Manresa (Bar Plaça).
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda
de begudes situat al Passeig de Pere III, davant del número 37, de Manresa (Quiosc
Canaletes).
Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Aprovada la pròrroga del contracte administratiu especial que consisteix en la instal.lació,
manteniment i explotació publicitària de marquesines, plafons publicitaris lluminosos i
altre mobiliari a les parades d’autobusos del transport públic urbà de viatgers i altres
indrets del domini públic municipal.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local.
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la redacció del Projecte
executiu de rehabilitació de la Torre Lluvià (Fase 1).

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i
l’expedient de contractació del servei educatiu de suport a la llar d’infants municipal de
Bressolvent, a adjudicar mitjançant procediment obert.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la personació de l’Ajuntament de Manresa i la interposició de recurs de
cassació davant de la Sala Tercera del Tribunal Suprem contra la sentència núm.

742/2012 dictada el dia 19 d’octubre de 2012 per la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

