Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
17 de febrer de 2015, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 8, que va tenir lloc el dia 10 de febrer de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1371, de 10 de febrer de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 524/2014, interposat
contra la resolució de 22-5-2014 que incoava ordre d’execució per assegurar les
condicions de seguretat i salubritat del camí públic de l’Hostal de l’Arpa, en el tram de
rec que passa per la parcel·la 263 del polígon 6, i la resolució de 28-10-2014, que
imposava una multa coercitiva per incompliment de l’ordre.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1372, de 10 de febrer de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 436/2014, interposat
per RENOVATIO INVEX, SL, contra la resolució de 22-7-2014, que desestima el
recurs de revisió contra la resolució que inadmetia el recurs de reposició contra l’ordre
de cessament i clausura d’una activitat de serveis de naturalesa sexual al carrer del
Cós, 31.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1373, de 10 de febrer de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 547/2014, interposat
per RENOVATIO INVEX, SL, contra la resolució de 16-10-2014, que resolia executar
subsidiàriament l’ordre de clausura de l’activitat de prestació de serveis de naturalesa
sexual al carrer del Cós, 31.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada la relació de determinat personal dels Serveis de Seguretat Ciutadana i
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el període comprès entre el 2 de gener i el 2 de febrer de 2015, i durant els mesos
de novembre i desembre de 2014, respectivament.
Atorgades gratificacions per serveis prestats amb caràcter extraordinari fora de la jornada
normal de treball, a determinat personal funcionari dels Serveis de Seguretat Ciutadana,
d’Ensenyament, Cultura i Esports i del Servei del Territori.
Aprovat el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú,
Manresa i Terrassa, per implantar el Catàleg Integral de serveis.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió del preu del contracte que consisteix en la prestació dels serveis
d’un/a arquitecte/a, per participar en els treballs de redacció de l’aprovació provisional del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

Aprovada la revisió del preu del contracte del servei que consisteix en la prestació dels
serveis d’un/a arquitecte/a, per coordinar els treballs de l’oficina del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Manresa (POUM).
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la defensa judicial de
l’Ajuntament de Manresa en processos penals, socials i civils.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Aprovada la Memòria valorada de les obres de millora del solar entre la Capella de
Sant Marc i el Camí de La Cova.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de mediació d’assegurances de
l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra que consisteix en la millora dels accessos
al Camí de la Cova.

