Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
21 de juny de 2016, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 29, que va tenir lloc el dia 14 de juny de 2016.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 5032, de 13 de juny de 2016, sobre
aprovar la personació davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm.177/2016 interposat contra la resolució de
23/02/2016 del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima la
sol·licitud de pagament de la gratificació per anys de servei prevista en l'article 35 de
l'acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de
l'Ajuntament de Manresa per haver esdevingut inaplicable.
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4995, de 8 de juny de 2016, sobre
executar la sentència dictada el dia 9 de març de 2016 pel Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 5 de Barcelona dins el recurs contenciós-administratiu núm.
549/2014-B interposat contra La desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat contra la resolució de 30 de setembre de 2014 per la qual s’ordenava
l’execució d’obres amb finalitat d’assegurar l’adequat estat de conservació i de
rehabilitació de l’edifici situat al carrer de la Mel, 7 (LLI.OEX 2014000024); resolució
judicial que decideix estimar el recurs esmentat i imposa a la demandada les costes
processals en la quantia màxima de 700 euros.

Àrea de Promoció de la Ciutat
Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys,
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri
Municipal.
Aprovada la caducitat de determinades concessions temporals per 5 anys sobre
nínxols del Cementiri Municipal, per no haver sol.licitat la pròrroga, i la reversió a favor
de l’Ajuntament.

Regidoria delegada de Comerç i Indústria
Aprovada la pròrroga forçosa del contracte de la gestió interessada del servei de
Mercat Municipal de Puigmercadal.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Joventut
Aprovada la segona pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la gestió i
dinamització del servei d’informació juvenil Manresa Jove.

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra
Projecte Rehabilitació de les façanes interiors del Museu Comarcal de Manresa.

