Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
15 de març de 2016, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 12, que va tenir lloc el dia 8 de març de 2016.

Qüestions prèvies
Donat compte d’informe sobre la resolució judicial següent:
-Sentència núm. 5/2016, de 25 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya- Sala del Civil i del Penal- , dictada en el rotlle d’apel.lació jurat núm.
17/2015, respecte del procediment davant del Tribunal del Jurat núm. 1/2013

Alcaldia
Aprovada l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
del projecte de millora i ampliació de la urbanització de les muralles de Sant Domènec
i Sant Francesc.
Aprovada l’alienació per mitjà de subhasta pública d’un local de titularitat municipal,
ubicat al carrer Torras i Bages, núm. 30 de Manresa.
Aprovada l’adhesió a l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català del Desenvolupament
Local.

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència
Aprovada la relació del personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el període comprès entre l’1 i el 29 de febrer de 2016 i durant el mes de gener de
2016, respectivament, i acordar el seu pagament.

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
Aprovada la primera modificació del contracte d’obra que consisteix en l’execució de les
actuacions incloses en el projecte constructiu del camí de vianants a la carretera C1411B, entre el Pont Vell i l’accés a l’estació de Renfe al TM de Manresa.

Aprovat inicialment el projecte d’instal·lació d’aigua calenta als vestidors del Pavelló Nou
Congost.
Aprovada la memòria valorada del projecte de “Millora del camí de Rajadell”.

