Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
13 d’octubre de 2020, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 38 que va tenir lloc el dia 6 d’octubre
de 2020.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8956, de 5 d’octubre 2020, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
212/2020 interposat per AUTO TRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL SA contra la
resolució de la regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats de 24 de juny de
2020 d’execució subsidiària de l’ordre de cessament de l’activitat de lloguer de
vehicles.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8957, de 5 d’octubre 2020, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
289/2020 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i
Govern Obert de 3 de juliol de 2020 sobre denegació
del
pagament
de
les
gratificacións previstes en els art. 40 i 41 de l’Acord de condicions econòmiques,
socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de Manresa.

Alcaldia
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació
Abadia de Montserrat 2025. (AJT.CNV 70-2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la proposta de conveni de col·laboració amb la Junta de la Sèquia de
Manresa, en relació amb el finançament de l’actuació obres de reparació dels danys
causats pel temporal Glòria a la resclosa de la Sèquia de Manresa. (AJT.CNV 812020)
Aprovat el contracte d’arrendament urbà d’uns finca situada al carrer Amigant, número
5 de Manresa, amb destí a l’Oficina Municipal d’Habitatge i altres serveis
municipals.(PAT.ARR 5-2020),
Aprovat inicialment el “Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats
església de Sant Francesc”. (AJT.DIC 54-2020)

de

l’antiga

Aprovat inicialment el “Projecte de sostre de l’aparcament del Mercat de Puigmercadal.
Reparació estructura i impermeabilització. Fase 1”. (AJT.DIC 55 -2020)

Aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Projecte d’urbanització del
passatge Torrent dels Predicadors” (AJT.DIC 56-2020)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Centre Històric
Aprovada la modificació puntual del document regulador de la cessió d’ús temporal, a
favor de l’Ajuntament de Manresa, d’un local situat a la Baixada dels Drets, núm. 7, de
Manresa, (PAT.EXE 37-2020)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la modificació de part del text de l’annex I del conveni de col·laboració a
formalitzar entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona per l’exposició
itinerant “Elogi del malentès” al Centre Cultural del Casino. (AJT.DIC 51-2020)
Aprovada la renovació de l’usdefruit dels equipaments teatrals de Manresa – Kursaal i
Conservatori - a favor de la societat mercantil MANRESANA D’EQUIPAMENTS
ESCÈNICS SL. (PAT.USF 1-20)
Aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, a traves del
Servei Territorial de Cultura de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Manresa per a
l’organització del programa Cosmògraf 2020. (AJT.CNV 78 - 2020)

Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats
Aprovada la primera modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants ( lot
La Llum i Bressolvent) ( CON.EXE 67-2020)

