
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
24 de setembre de 2012 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 7587, de 12 de setembre de 2012, 
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 113/2012 
interposat contra la resolució de 20 de gener de 2012 per la qual es desestima el 
recurs de reposició interposat contra  la desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys soferts per caiguda al pas de vianants del carrer Viladordis 
núm.37. 
 
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovada l’acceptació de l’oferiment de cessió gratuïta de la finca situada al carrer del 
Bruc núm.75 de Manresa 
 
Aprovada la interposició de denúncia en relació a la desaparició de la reixa de filtre del 
canal dels Panyos. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’ Hisenda 
 
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis consistent en la gestió i 
dinamització del servei d’informació juvenil Sapsk?.  
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de l’obra que consisteix en 
l’execució del projecte de canvi de paviment del pavelló municipal del Pujolet. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística 
UA-6 “Camí del Colomer 1” de Manresa.  
 
Sotmès a informació pública el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
urbanística UA-14 “Segre”, de Manresa.  
 
Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al carrer Major núm.18 de Manresa. 
 
Aprovat el desistiment del contracte de neteja de les dependències municipals en els 
termes aprovats, i aprovats els plecs de clàusules que regiran el nou contracte de 
serveis que consisteix en la  neteja de les dependències municipals 
 



Aprovada la pròrroga de la llicència d’obres de la Fàbrica Nova UE 2. 
 
Aprovat atorgar la llicència municipal de primera ocupació al carrer Torras i Bages,23. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Sanitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de control integrat de plagues en locals 
i edificis de titularitat municipal i a diverses zones del municipi de Manresa.  
 
 


