Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local extraordinària de
15 d’octubre de 2019, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 44 que va tenir lloc el dia 8 d’octubre de
2019.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 10972, de 3 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 278/2019
interposat contra la resolució de 13 de maig de 2019 que desestima íntegrament el
recurs de reposició interposat contra la resolució de 23 de gener de 2019 que atorga
un darrer i improrrogable termini d'un mes per complir l'ordre d'execució dictada el 26
de juny de 2014 en relació amb les edificacions de la Pujada del Castell, 12, 14 i 16, i
confirma en tots els seus termes la resolució impugnada.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 11042, de 7 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2019
interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la reclamació
de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per caigudes d’elements dels
arbres sobre un vehicle.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 11043, de 7 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
298/2019 interposat contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra
resolució que desestima les al·legacions i ordena el restabliment de la realitat física
alterada.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 11044, de 7 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
178/2019 interposat contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial per la que es demanava indemnització per lesions patides per una caiguda.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 11045, de 7 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de judici assenyalat per al dia 20 de
novembre de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de Manresa en les
actuacions núm. 882/2018 seguides sobre reconeixement de dret en concepte de
jubilació anticipada incentivada
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 11215, de 10 d’octubre de 2019, sobre
aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de judici assenyalat per al dia 4 de
desembre de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de Manresa en les
actuacions núm. 854/2018 seguides sobre reconeixement de dret i reclamació de
quantitat en concepte de gratificació per jubilació.

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Universitat
de Barcelona – Facultat de Geografia i Historia per acolliment en pràctiques.(AJT.CNV
118/2019).
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra actuacions al Parc del Cardener – Pont
Nou. (CON.LIA 35/2019).
Aprovada inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets necessaris per
a l’execució de les previsions del POUM al carrer Galceran Andreu, 12, 3r 2a com a
sistema d’Equipaments. Administratiu (clau –E.6) als efectes de la seva adquisició per
expropiació forçosa. (GES.EFO 3-2019).

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovat el conveni de col·laboració amb l’entitat Grup Sardanista Dintre el Bosc per a
la participació de personal contractat en el marc del programa “Treball als Barris 2018”
en l’execució dels treballs d’embelliment i pintura de la façana del Coro de Sant Josep
de Manresa.(AJT.CNV 91/2019)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb L’Amical Mauthausen i
altres per tal de col·laborar en l’articulació i la promoció d’activitats educatives,
divulgatives i de sensibilització per a la prevenció del feixisme en el municipi de
Manresa. (AJT.CNV 135/2018)
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei consistent en el monitoratge, personal
de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, Campi qui
Jugui 2019/2020.(CON.LIA 32/2019).
Regidoria delegada de Ciutat Saludable
Aprovat el conveni de col·laboració amb la Fundació Germà Tomàs Canet per a la
promoció de la salut mental “Projecte Mosaic” per a l’any 2019.(AJT.CNV 90/2019).

Regidoria delegada d’Esports
Aprovada la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit el 20 de novembre de 2018,
entre l’Ajuntament de Manresa, i l’Institut Lluís de Peguera per a l’ús social de les
instal·lacions del gimnàs del centre educatiu.(AJT.CNV 148/2018).

