Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
17 d’octubre de 2017, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 46 que va tenir lloc el dia 10
d’octubre de 2017.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8208, de 29 de setembre de 2017,
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.14 de
Barcelona en el recurs interposat per part de POSTES Y MADERAS S.A, contra la
resolució de 15-09-2017 per la qual s’acorda no suspendre l’execució forçosa de la
resolució de 26-07-2017 en virtut de la qual s’acorda la mesura provisional de
cessament i clausura parcial de l’activitat i de la resolució de 15-09-2017 que acorda
l'execució subsidiària de l’ordre de cessament i clausura parcial.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8349, de 6 d’octubre de 2017, sobre
modificar el punt segon de la resolució de l’alcalde núm. 8208, de 29 de setembre de
2017, en relació a POSTES Y MADERAS S.A, .
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8350, de 6 d’octubre de 2017, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona en
el recurs contenciós administratiu núm. 345/2017 interposat per part de POSTES Y
MADERAS S.A contra la resolució d’11 d’agost de 2017 que desestima les
al.legacions i requereix perquè presenti una nova acta de control periòdic amb
pronunciament favorable en els termes expressats en la resolució i s’adopta la mesura
provisional de prohibició immediata de funcionament i de la resolució de 15-09-2017
que acorda l'execució subsidiària de l’ordre de cessament i clausura parcial.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovada la modificació del contracte del servei que consisteix en el manteniment de
les instal.lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals.
Aprovada la primera modificació del contracte d’obra Projecte d’urbanització del tram
inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
dels treballs de renovació de l’escola Flama.
Aprovat l’encàrrec de gestió a la mercantil FORUM SA per dur a terme l’enderroc de la
finca del carrer Tahones,4

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris
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.

Àrea d’Hisenda i Governació
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 de setembre i el 2 d’octubre de 2017, i durant el mes
de Juliol de 2017, respectivament, i aprovar el seu pagament.

