
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
 20 d’agost de 2012 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovades les actes de les sessions núm. 30 i 31, que corresponen a la sessió 
ordinària del dia 30 de juliol de 2012 i a la sessió extraordinària del dia 31 de juliol de 
2012. 
 
 
Alcaldia - Presidència  
 
Aprovat l’aplanament de l’Ajuntament de Manresa al recurs contenciós administratiu 
núm. 39/2012 del Jutjat contenciós administratiu núm,12 de Barcelona interposat per 
France Telekom España, SAU. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada  d’Hisenda 
 

Aprovada la declaració de subhasta deserta per a l’alienació de quatre places 
d’aparcament, de titularitat municipal, ubicades al soterrani -1 de la finca de Bernat de 
sallent, núm2, de Manresa. 
 
Aprovada la declaració de subhasta deserta per a l’alienació de dues parcel·les de 
titularitat municipal situades dins l’àmbit del pla Parcial 3 “Tossal dels Cigalons I” de 
Manresa. 
 
Aprovada la declaració de subhasta deserta per a l’alienació d’un local de titularitat 
municipal, ubicat al carrer Forn de Santa Llúcia,núm.4,esc.1,bxs, de Manresa. 
 
Aprovada la declaració de subhasta deserta per a l’alienació d’una finca de titularitat 
municipal situada dins l’àmbit del Pla Director Urbanístic de l’ARE Sector Est de 
Manresa. 
 
Aprovada la declaració de concurs desert per a l’alienació de tres parcel·les de 
titularitat municipal situades dins l’àmbit del Pla Parcial del subsector I Els Comtals de 
Manresa. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’equipament 
tècnic especialitzat (Equips d’extensometria per vídeo i de radiometria fototèrmica 
infraroja). 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’un equipament 
tècnic especialitzat (equip de supercomputació). 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’un equipament 
tècnic especialitzat (oscil.loscopis de potència i senyal). 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’un equipament 
tècnic especialitzat (reactor de carbonatació). 
 



Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la 
redacció del Projecte de distribució interior i instal·lacions del sotacoberta del Casal de 
les Escodines de Manresa i direcció de les obres corresponents   
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de consultoria i assistència que 
consisteix en la direcció de les obres del Projecte de cobertes de la nau petita de 
l’antic Escorxador (fase 2). 
 
Aprovada la resolució del contracte de concessió administrativa de construcció i 
explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa, i de 
valoració de les obres i instal·lacions executades per la concessionària que hagin de 
passar a propietat municipal. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i configuració 
d’una ampliació de la capacitat de les cabines d’emmagatzemament, mitjançant 
arrendament a llarg termini. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la minuta del contracte per l’adquisició de la finca situada al carrer Major 
núm.18. 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a Aigües de Manresa SA per a l’execució del Projecte 
de millora de la urbanització del carrer Sobrerroca. 
 
 
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis pel manteniment de places i espais 
verds de Manresa (sector 1) amb la Fundació Ampans. 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis pel manteniment de places i espais 
verds de Manresa (sector 2), amb Moix Serveis i Obres SL. 
 
 
Àrea de  Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’ Ensenyament 
 
Aprovat l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un immoble 
ubicat al carrer Edison, núm.6 de Manresa, amb destí a l’activitat de Llar d’infants.  
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la revisió del règim tarifari del servei d’aparcament en superfície sota temps 
limitat, aplicant el nou tipus impositiu d’IVA des del dia 1 de setembre de 2012. 


