Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
8 de maig de 2018, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 22 que va tenir lloc el dia 2
de maig de 2018

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 4337, de 2 de maig de 2018, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 128/2018 interposat contra la resolució de 9
de gener de 2018 que desestima les al·legacions formulades contra l’expedient
administratiu sancionador incoat amb motiu de la imposició d’una denúncia de trànsit.

Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Sentència núm. 70/2018, de 19 de març, del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, dictada en
el procediment ordinari núm. 545/2017, interposat per la denegació de la gratificació per
compliment de 25 anys de servei.
Sentència núm. 7072018, de 29 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 228/2017
Interlocutòria núm. 219/2018, de 18 d’abril, del Jutjat d’Instrucció núm. 1 d’Igualada,
dictada en les diligències prèvies núm. 70/2017, incoades arran de la querella presentada
per un presumpte delicte de prevaricació i un altre de malversació.
Sentència núm. 311/2018, de 19 d’abril, de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
administrativa del TSJC, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 288/2015,
Interlocutòria de 25 d’abril de 2018, del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa, dictada en
les diligències prèvies núm. 20/2018, incoades arran de la denúncia presentada contra un
funcionari de l’Ajuntament de Manresa per un presumpte delicte de revelació de secrets
per particular.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Joventut
Aprovar, si escau, la renovació de l’usdefruit dels equipaments teatrals de Manresa –
Kursaal i Conservatori – a favor de la societat mercantil Manresana d’Equipaments
escènics SL.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de subministrament que consisteix en
l’arrendament a llarg termini de tres vehicles pel servei de Seguretat Ciutadana i
Policia Local a traves de l’acord marc de l’ACM (exp.2016.02) sublot 5.7

