Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
28 de gener de 2014

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 21 de gener de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 209, de 13 de gener de 2014, sobre
executar la sentència núm. 77/2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, dins el recurs contenciós administratiu núm. 61/2011, interposat
contra la resolució del regidor delegat d’Economia de 16-11-2010, en relació a l’IBI de
la finca del c/ de les Saleses, 9, exercicis 2010, 2011 i 2012.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 210, de 13 de gener de 2014, sobre
executar la sentència núm. 75/2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
10 de Barcelona, dins el recurs contenciós administratiu núm. 123/2011, interposat
contra la resolució del regidor delegat d’Economia de 19-1-2011, en relació a la taxa
de recollida d’escombraries de la finca del c/ de les Saleses, 9, exercicis 2010, 2011 i
2012.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 301, de 20 de gener de 2014, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2013, interposat contra la resolució de
10-7-2013, desestimatòria de la sol.licitud d’incoació d’actuacions de protecció de la
legalitat urbanística de la parcel.la núm. 273 de la partida El Poal de Manresa.

Alcaldia-Presidència
Aprovada la proposta de Conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, Bàsquet
Manresa, SAD, Foment del Bàsquet, Fundació Privada i Aigües de Manresa, SA, que
regula el règim de pagament i cessió de crèdit de diverses obligacions econòmiques
entre les parts.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució del
projecte de rehabilitació dels tancaments exteriors del CEIP Renaixença.
Aprovats els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la concessió
administrativa d’ús privatiu del Bar Restaurant del complex esportiu Vell Congost de
Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat.
Aprovada la memòria valorada de l’obra ordinària d’adequació del pati del Xalet de Casa
Caritat. Fase ordenació.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Aprovat l’expedient de contractació de la concessió administrativa que consisteix en la
gestió del servei públic de residència i centre de dia municipal per a persones grans de
Manresa.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat inicialment el projecte de millora i ampliació de la urbanització d’un tram del carrer
d’Arbonés.

