Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
27 d’agost de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 29 de juliol de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 7057, sobre aprovar la compareixença
en l’acte de conciliació i, si escau, judici assenyalat per al 16 de setembre de 2013, a
la sala d’audiències del Jutjat Social núm. 33 de Barcelona en les actuacions núm.
708/2013.
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 7058, sobre aprovar la personació en
el recurs contenciós administratiu núm. 226/2013, interposat contra la resolució de
l’alcalde de 27-3-2013, que desestimava el recurs contra la resolució del regidor
delegat d’Urbanisme i Paisatge, sobre la viabilitat d’instal.lar una residència canina
amb ensinistrament de gossos al barri del Poal de Manresa.

Alcaldia Presidència
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei consistent en la gestió i dinamització del
servei d’informació juvenil Manresa Jove.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i de Cultura,
que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu durant el mes de juliol de 2013.
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat a l’antiga església
de Casa Caritat, a favor de l’entitat Colla Castellera Tirallongues.
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local 29 i una part del local 28,
immobles ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI,
Gestió i Disseny, SCCL.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
del projecte d’ampliació del camí d’accés al carrer Joan Maragall.
Aprovada la revisió del pressupost del servei escolar del contracte de la concessió
administrativa del servei públic municipal de la llar d’infants la Llum.
Aprovada la revisió del pressupost del servei escolar del contracte de la concessió
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit
Príncep.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de gestió i dinamització del Casal de
Joves La Kampana.
Aprovat l’expedient del contracte administratiu especial consistent en el repartiment
d’àpats a domicili en el municipi de Manresa.

