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Resolucio

Valenti Junyent Torras, alcalde president de I'Ajuntament de Manresa, a la vista de

I'expedient administratiu instruTt d'ofici sobre convocatoria de sessio ordinaria de la Junta de

Govern Local amb caracter public, dicto la resolucio seguent que es fonamenta en les

consideracions legals que a continuacio s'esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de regim local, en la

redaccio donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refos de la

Llei municipal i de regim local de Catalunya.

3. Articles 41 i 113 del Reglament d'Organitzacio, funcionament i regim.juridic de les

entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament organic municipal.

5. Acord del pie de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions publiques de la

Junta de Govern Local, quan exerceixi competencies delegades de! Pie.

Resole:

Convocar sessio ordinaria de la Junta de Govern Local, num. 16, per al dia 1 d'abril de 2014,

a les 12.30 h, amb caracter public, al salo de sessions de ta Casa Consistorial, amb I'ordre del

dia que aprovo integrament i que es transcriu a continuacio.

Ordre del dia

1. Aprovacio acta anterior

Aprovacio de I'esborrany de t'acta de la sessio num. 13, que va tenir Hoc el dia 18 de marc

de2014,

2. Area d'Economia i Governacio

2.1 Regidoria delegada d'Hisenda i Governacio

2.1.1 Previa ratificacio de la inclusio de I'assumpte a I'ordre de! dia, per raons d'urgencia,

conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF; Aprovar, si escau, la devolucio de garantia del

contracie de concessio administrativa que consisteix en la gestio del servei public de

recollida de residus solids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, arrel de la

cessio del contracte a la UTE Sanejament Manresa.
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3. Area de Territori i Paisatge

3.1 Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat

3.1.1 Previa ratificacio de la inclusio de I'assumpte a I'ordre del dia, per raons d'urgencia,

conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, els nous preus per Jornada i

la 3a revisio de preus de la concessio administrativa que consisteix en la gestio del

servei public de recollida de residus solids urbans i neteja urbana del municipi de

Manresa.

4. Assumptes sobrevinquts

5. Precs. preauntes i interoel-lacions

Manresa, 28 de man; de 2014

Signat: L'alcalde president, 28/03/2014, Valenti Junyent Torras; En d6na fe. El secretari general,

28/03/2014, Jose Luis Gonzalez Leal.


