Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
14 de juny de 2016, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 28, que va tenir lloc el dia 7 de juny de 2016.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4893, de 8 de juny de 2016, sobre
aprovar la personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm.164/2016 interposat contra la resolució de
24 de febrer de 2016 que desestima les al·legacions formulades pel propietari de la
nau on es desenvolupa l'activitat, ordena el cessament i clausura de l'activitat de taller
de reparació de vehicles que es porta a terme a la Ctra. C-55 pk 26,5 "Torre d'en
Vives" en un termini màxim de 7 dies, i adverteix de la possibilitat de clausura de
l'activitat de forma subsidiària.
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
sentència del 3/6/2016, del Judici per delictes lleus 42/16, Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 1 de Manresa, per 1 delicte lleu per danys (art. 263.1 paràgraf segon
del Codi Penal)1 delicte de manca de respecte als agents de l’autoritat(art. 556.2 del
Codi Penal

Àrea de Promoció de la Ciutat
Regidoria delegada d’Ocupació
Aprovada la minuta del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació de Pagesos Solidaris per afavorir l’accés al mercat laboral de treballadors i
demandants de feina en el sector agrari mitjançant la plataforma borsa de treball virtual
especialitzada en l’agricultura.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament de carburant pels vehicles de la
flota de l’Ajuntament de Manresa.
Declarat desert el concurs per a l’alienació d’un solar de titularitat municipal, ubicat al
carrer de l’Hospital, núm.17, de Manresa.
Declarada deserta la subhasta per a l’alienació d’un local de titularitat municipal, ubicat al
carrer Torras i Bages, núm.30, de Manresa.

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 31 de maig de 2016 i durant els mesos de gener i
abril de 2016, respectivament, i acordar el seu pagament.

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
Atorgada llicència municipal d’obres majors a Agromonistrolet SL per l’ampliació del celler
ecològic a l’obra situada a Casa del Molí, Camí de Rajadell, km 3.
Suspendre la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat
contra Associació Cultural Islàmica del Bages en haver-se restablert la realitat física
alterada respecte a les obres realitzades.
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte Museu Comarcal de Manresa.
Actuacions a l’ala sud. Centre d’acollida de pelegrins, fase 1.

