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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 44 que va tenir lloc el dia 10 de
novembre de 2020.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11287, de 6 de novembre de 2020,
sobre aprovar compareixença davant el Jutjat Social núm. 1 de Manresa, en el
procediment en matèria de classificació personal núm. 805-2018-E i designar lletrats
de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona
per a la representació i defensa de l’Ajuntament de Manresa
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11689, de 11 de novembre de 2020,
sobre formular denúncia davant la Comissaria de Mossos d’Esquadra de la publicació,
a traves de la xarxa social Instagram, d’una imatge que pot considerar-se injuriosa o
insultant envers la campanya per un llenguatge inclusiu i no sexista que l’Ajuntament
de Manresa porta a terme amb el lema “Per un llenguatge no sexista. Les coses, pel
seu nom”.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa per a la implantació a la comarca de la codificació comuna
de les edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i
seguretat de Catalunya. (AJT.CNV 89-2020)
Aprovada la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Manresa en matèria de seguretat viària.(AJT.CNV 91-2020)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla Parcial Sagrada
Família de Manresa.( GES.RPL 1-2020)
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada a la carretera de Vic 100, de Manresa
(GES.CPV 4-2020)
Aprovada l’addenda de pròrroga del conveni per a l’establiment del “Títol social
perifèric” per al transport públic interurbà de viatgers entre diversos barris i el centre de
la ciutat, per a l’any 2020. (AJT.CNV 112-2019)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Parcs infantils”
(AJT.DIC 65-2020)
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessió de drets funeraris per 5 anys del
Cementiri municipal. (FUN.PRO 162/2020)
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri
municipal.(FUN.CO5 )
Aprovada la primera modificació del contracte d’obra ordenació esplanada
Puigberenguer. (CON.EXE 79-2020)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la
Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Manresa per a desplegar actuacions
d’acolliment lingüístic al municipi.(AJT.CNV 88-2020)
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovat deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de renovació de
l’usdefruit dels equipaments teatrals de Manresa – Kursaal i Conservatori – a favor de la
societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics SL.(PAT.EXE 50-2020)

Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovat deixar sense efectes el contracte del servei que consisteix en el monitoratge
personal de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut,
Campi qui Jugui 2020/2021.(CON.LIA 28-2020)

Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats
Aprovat el plec de clàusules administratives l’expedient de contractació del servei que
consisteix en el suport a la implementació del cicle formatiu de grau mitjà “Fabricació i
ennobliment de productes tèxtils” impartit per l’Institut Guillem Catà a la ciutat de
Manresa. (CON.EXP 29-2020)
Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i
l’Ajuntament de Manresa per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci. (AJT.CNV 80 - 2020)
Assumptes sobrevinguts
Aprovar, si escau, el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de
contractació del subministrament i muntatge de material d’atletisme per a
l’equipament municipal d’estadi d’atletisme del Congost.(CON.EXP 40/2020)

