Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
26 de gener de 2016, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 3, que va tenir lloc el dia 19 de gener de 2016.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 161, de 8 de gener de 2016, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2015 interposat contra la resolució de
la regidora delegada de Seguretat Ciutadana de 14 d'octubre de 2015 per la qual
s'ordena la mesura cautelar de prohibició de funcionament de l'establiment de bar al
carrer Major, 39, baixos, per un termini de tres mesos, i la resolució de data 9 de
novembre de 2015 per la que s'ordena l'execució subsidiària de la citada mesura
cautelar (LLI.SAN 2015029).
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 264, de 20 de gener de 2016, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 19/16 interposat contra la resolució de
l'Alcalde de 26/10/2015 que estima parcialment el recurs de reposició interposat contra
la resolució dictada pel tinent d'alcalde a proposta del regidor delegat de sanitat de
28/08/2015 referent a l'expedient administratiu de protecció de la salut pública instruït
d'ofici en relació a l'habitatge situat al c. Font dels Capellans, 7, 3r 4a.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda

Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de carburant pels vehicles de la
flota de l’Ajuntament de Manresa.

Regidoria delegada de Governació
Aprovat l’expedient de contractació del servei de prevenció aliè en matèria de medicina
del treball d l’Ajuntament de Manresa.
Acceptat l’encàrrec de gestió acordat pel Patronat de la Fundació Fira de Manresa per tal
que l’Ajuntament de Manresa realitzi les tasques de selecció dels llocs de treball de
gerent, guies i informadors/es turístics/ques de la Fundació Fira de Manresa.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment i neteja
de places i espais verds del municipi de Manresa (Sector 1).

