Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
23 de juny de 2020, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 22 que va tenir lloc el dia 16 de juny de
2020.

Qüestions prèvies
Donar compte dels informes sobre resolucions judicials següents:
Provisió de 5 de març de 2020, de la Secció Primera de la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació núm. 6005/2019.
Sentència núm. 87, de 14 de maig de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 63/2018.
Sentència núm. 100 de 28 de maig de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 499/2018, interposat per SAREB,
SA.
Sentència núm. 1055, de 5 de març de 2020 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 409/2017.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Atorgada la primera ocupació parcial a la societat GOLF DEL OLLER, SL per al local
social de l’Oller del Mas, segons la llicència d’obres d’edificació LLI.OMA 37/2016,
atorgada per a les obres de Reformar i ampliar el local social de l’Oller del Mas, situat
al camp gran de l’Oller, a la carretera C37z de Manresa a Igualada, km. 91. (AJT.DIC
27-2020).
Atorgada la primera ocupació parcial a la societat HERETAT OLLER DEL MAS, SLU
per al celler construït al Camp Gran de l’Oller, segons llicència d’obres d’edificació
LLI.OMA 38/2016 que tenia per objecte Reformar i ampliar un celler a la carretera de
Manresa a Igualada C-37, km. 91.(AJT.DIC 28-2020),
Aprovada la minuta d’escriptura de compravenda i l’adquisició directa de la finca
adjudicada número 6 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del sector Parc
Tecnològic del Bages, propietat de l’Institut Català del Sòl.(GES.CPV 5-2019)
Aprovat el document “Ocupació directa sistema viari prolongació avinguda Països
Catalans” (GES.OCD 1-2020).

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats
Aprovada l’autorització a la societat GOLF DE L’OLLER SL el funcionament provisional
de l’activitat corresponent a Club social, restaurant-bar, gimnàs i serveis
complementaris, amb piscines i pistes de pàdel i vòlei, situada a l’Oller del Mas,
carretera de Manresa a Igualada C-37. Km. 91,09. (AJT.DIC 29-2020).
Aprovada l’autorització a la societat HERETAT OLLER DEL MAS SL el funcionament
provisional de l’activitat corresponent al Celler de l’Oller del Mas, segons el projecte de
“Ampliación de bodega existente con oficinas administrativas y zona comercial”,
situada a l’Oller del Mas, carretera de Manresa a Igualada C-37. Km. 91,09. (AJT.DIC
30-2020).

Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat
Aprovat l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un immoble
propietat d’INVERSIONES DUPROS SL, situat a la plaça Major, núm. 20, compost de
les plantes soterrani, baixa, entresòl i primera, a favor d’aquest Ajuntament, amb
destinació a dependències municipals.(PAT.ARR 1-2020).

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Habitatge
Aprovada la minuta d’Addenda per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina
Local d’Habitatge situada en aquest municipi, subscrit l’any 2019. (AJT.CNV 34-2020)
Aprovada la minuta d’Addenda per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu al Programa
de Mediació per al Lloguer Social, subscrit l’any 2019. (AJT.CNV 46-2020).

