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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 27 que va tenir lloc el dia 14 de juliol de
2020.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6358, de 15 de juliol de 2020, sobre
aprovar la personació de l’Ajuntament davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm.16 de Barcelona en qualitat de part demanda, en la primera instància i, en el seu
cas, successives fins a aconseguir sentència favorables als interessos municipals, en
el recurs contenciós administratiu núm. 177/2020.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat definitivament el document “Ocupació directa sistema viari prolongació
Avinguda Països Catalans – Ampliació”. (GES.OCD 2/2020).
Aprovat el reconeixement dels efectes a la comunicació prèvia d’obres menors
presentada pel DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA, en
relació amb les obres per adequar la coberta, amb la instal·lació de línies de vida, nova
escala d’accés i reparar canals de recollida d’aigües, a l'IES Guillem Catà, ubicat al
carrer Rosa Sensat, número 6 del municipi de Manresa. (AJT.DIC 37/2020).
Aprovat el reconeixement dels efectes a la comunicació prèvia d’obres menors
presentada pel DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE CATALUNYA, en
relació amb les obres per substituir les fusteries de la façana Sud-Oest i totes les
canals pluvials de recollida d’aigües de la coberta, a l'IES Pius Font i Quer, ubicat al
carrer Amadeu Vives, s/n. (AJT.DIC 38/2020).

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat
Aprovada la modificació de l’encàrrec de gestió de la promoció turística de la ciutat,
que actualment gestiona la FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA. (CON.ENC
22/2020).
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Bancària “la Caixa” per col·laborar en el desenvolupament dels projectes
Hora del Conte, Pas a pas Fent Salut i Campi Qui Jugui. (AJT.CNV 55/2020).

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Sant Andreu Salut per donar resposta a les necessitats assistencials de les
persones acollides a la residència Sant Andreu provinents de la residència municipal
Catalunya mitjançant una aportació extraordinària procedent d’una herència finalista.
(AJT.CNV 52/2020).
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovades les bases, el plec de prescripcions tècniques i l’expedient de contractació
que regiran el concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del
Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa) i la direcció de la seva execució,
inclòs en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
(CON.EXP 54/2019).
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovat l’aixecament de la suspensió del contracte de la concessió administrativa del
servei públic de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep, adjudicat a l’entitat
Incoop, SCCL, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2020. (CON.EXE 58/2020).
Aprovat l’aixecament de la suspensió del contracte de la concessió administrativa del
servei públic de les llars d’infants la Llum i Bressolvent, adjudicat a l’entitat Suara
Serveis, SCCL, amb efectes a partir del dia 1 de juliol
de 2020. (CON.EXE 59/2020).

Assumptes sobrevinguts
Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’edificació següent: Instal·lar un mòdul
prefabricat a l’Institut Pius Font i Quer, al carrer Amadeu Vives, s/n. (AJT.DIC 40/20).

