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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 48 que va tenir lloc el dia 1 de
desembre de 2020.

Qüestions prèvies
Donat de la resolució de l’alcalde núm. 13136, de 3 de desembre de 2020, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
361/2020 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i
Govern Obert de 18 de setembre de 2020 sobre la desestimació del pagament de la
gratificació per anys de servei i jubilació anticipada previstes als articles 40 i 41 de
l’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de
l’Ajuntament de Manresa.
Alcaldia
Aprovat l’encàrrec de gestió per la prestació de serveis municipals als veïns de l’entitat
del Pont de Vilomara, situada al terme municipal de Manresa, per part de l’Ajuntament
del Pont de Vilomara i Rocafort.(AJT.CNV 94-2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon 3 del Pla Parcial Sagrada
Família. 8 (GES.RPL 2/2020)
Aprovada la segona modificació del contracte de l’obra “modificació del projecte
d’urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector Fàbrica Nova
PE10”. (CON.EXE 84/2020)
Regidoria delegada de Ciutat Verda
Aprovar la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el període
de la suspensió parcial d’execució del contracte del servei de manteniment i neteja de
places i espais verds del municipi de Manresa (sector2) (CON.EXE 89/2020)
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Industria, Comerç i Activitats
Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa
d’ús privatiu del quiosc de begudes situat davant del número 8 del passeig Pere III de
Manresa.(Quiosc del Quimet) (PAT.CDP 6/2020)

Aprovada la rectificació de l’error material de la minuta del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Bages i diversos ajuntaments de la comarca per
executar conjuntament l’actuació “Promoció i i millora dels polígons i les empreses del
Bages 2020-2021” (AJT.DIC 77/2020)
Aprovada la rectificació de l’error material de la minuta del conveni de col·laboració
entre i les Associacions d’Empresaris dels Polígons de Bufalvent, els Trullols, Els
Dolors i Pont Nou, per a la col·laboració en el desenvolupament d’accions de suport a
la millora del polígon i de la competitivitat de les empreses que hi son ubicades.
(AJT.DIC 78/2020)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la segona addenda d’ampliació al contracte programa 2020 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Manresa, en matèria
de serveis socials, altres programes i serveis relatius al Benestar social i polítiques
d’igualtat per a l’exercici 2020. (AJT.CNV 100/2020)
Aprovada la cessió d’ús temporal a favor de l’Ajuntament de Manresa del pati interior
de la finca particular situada a la carretera de Vic, 162 de Manresa, amb destinació a
la Plataforma ciutadana d’aliments. (PAT.CUT 2/2020)
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada l’adjudicació del contracte consistent en els treballs de desenvolupament de
la intervenció artística “El que diuen les pedres callen els arbres” (CON.LIA 49/2020)
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el
període de la suspensió total d’execució del contracte del servei de planificació,
dinamització i seguiment del Consell d’Infants. (CON.EXE 90/2020)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la tercera addenda d’ampliació al contracte programa 2020 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Manresa, en matèria
de serveis socials, altres programes i serveis relatius al Benestar social i polítiques
d’igualtat per a l’exercici 2020. (AJT.CNV 107/2020)

