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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 42 que va tenir lloc el dia 27 d’octubre
de 2020.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10686, de 27 d’octubre 2020, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
302/2020-B interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos
Humans i Govern Obert de 21 de juliol de 2020 sobre la denegació del pagament de la
gratificació per jubilació prevista a l’art. 40 de l’Acord de condicions econòmiques,
socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de Manresa.
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra Projecte d’enderroc de la carpa del passeig del Riu.(CON.EXP 26/2020).
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra Nous accessos a l’antic Col·legi de Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la
façana oest (modificació de pressupost fase B), com a actuació inclosa 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 41/2020).
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Eurecat per a la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics al Parc Tecnològic de Manresa. (AJT.CNV 86/2020).
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la selecció de les quatre empreses concursants que es convidaran a
presentar la proposta per a la contractació de la redacció del projecte museogràfic del
Museu Barroc de Catalunya (Museu de Manresa) i la direcció de la seva execució, en
el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (AJT.DIC 61/2020).
Assumptes sobrevinguts
Aprovat inicialment el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte de
rehabilitació de l’Antic Col·legi Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (àmbits oest i sud).
Fase A.” (AJT. DIC 62/2020).

