Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
26 de març de 2019, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 13 que va tenir lloc el dia 19
de març de 2019

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3665, de 19 de març de 2019, sobre
aprovar compareixença davant el Jutjat Social núm. 1 de Manresa, en el procediment
em matèria de classificació personal núm. 805-2018-E i designar lletrats de la Gerència
del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona per a la representació i
defensa de l’Ajuntament de Manresa.

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3727, de 20 de març de 2019, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 497/2018 interposat per SAREB, SA contra
la resolució de 10 d'octubre de 2018 que incoa expedient de protecció de la persona a
favor del nucli familiar resident en règim d'ocupació al carrer Font del Gat, 3, 1r-3a; i
insta a la SAREB a adherir-se al programa de comptadors en precari.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Autoritzada l’obertura i/o funcionament de l’activitat de centre de tractament de l’aigua,
laboratori, taller i oficina tècnica en el local situat al carrer Pere Vilella s/n, sol·licitada
per Aigües de Manresa, S.A..
Atorgada llicència municipal d’obres menors per construir un cobert agrícola al Mas
Terrós parcel·les 66, 86, 87 i 88.
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte d’enderroc de l’edificació
situada a la Baixada dels Jueus, cantonada amb carrer Bastardes,8 (CON.LIA
2018000034)
Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la pròrroga del contracte de responsabilitat dels càrrecs electes i personal al
servei de l’administració derivada de l’acord marc aprovat pel Consorci Català del
Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ACM.
(CON.EXE 2019000028).
Aprovada la pròrroga del contracte de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament de Manresa (CON.EXE 2019000032).

