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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 50 que va tenir lloc el dia 15 de
desembre de 2020.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 13765, de 15 de desembre de 2020,
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
316/2020 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i
Govern Obert de 22 de juliol 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.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 13874, de 17 de desembre de 2020,
sobre prestar l’assistència jurídica necessària per garantir la defensa jurídica que
calgui en el recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 171 del Jutjat penal núm. 2,
de 30 d’octubre de 2020,dictada en el procediment abreujat 16/2020.
Alcaldia
Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2020.(AJT.DIC 80/2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en el projecte
bàsic i d’execució per a la rehabilitació de la Torre Lluvià, 1a fase – estructura,
cofinançat pel programa FEDER Catalunya 2007-2013. (CON.EXE 73/2020)
Aprovat definitivament el “Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi Sant Ignasi. Acabats
i instal·lacions (àmbits oest i sud). Fase A.” (AJT. DIC 81/2020).
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via pública i Ciutat intel.ligent
Aprovada l’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05-D02 en
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa
Endesa Energia, SAU.(CON.EXE 96-2020)
Regidoria delegada de Ciutat Verda
Aprovada 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 (sector 1) (CON.EXE 98/2020)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús
privatiu del mòdul núm. 3 del Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Manresa ubicat al
CEDEM. (AJT.CNV 114/2020)
Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús
privatiu del mòdul núm. 4 del Viver d’Empreses de l’Ajuntament de Manresa ubicat al
CEDEM. (AJT.CNV 115/2020)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la cessió d’ús, en forma de comodat, dels fons documental, fotogràfic i
bibliogràfic creats i recollits per Jaume Pons Agulló, amb destí a l’Arxiu Comarcal del
Bages.(PAT.COM 1/2020)
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la liquidació de la gestió del curs escolar 2019-2020 i de la indemnització per
danys i perjudicis soferts durant el període de la suspensió d’execució del contracte del
servei públic municipal de les llars d’infants La Llum i Bressolvent. (CON.EXE 99/2020)
Aprovada la liquidació de la gestió del curs escolar 2019-2020 i de la indemnització per
danys i perjudicis soferts durant el període de la suspensió d’execució del contracte del
servei públic municipal de les llars d’infants L’Estel, La Lluna i El Petit Príncep.
(CON.EXE 100/2020)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre municipis i el Consell Comarcal
del Bages per a la gestió del projecte: Bages ocupació+45 (any 2020-2021). (AJT.CNV
113/2020).
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Germà Tomàs Canet per a la millora de l’ocupabilitat i la integració
sociolaboral de persones amb malaltia mental. (AJT.CNV 116/2020).
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, el
Consell Comarcal del Bages i els Ajuntaments de Sallent i Sant Fruitós de Bages per a
la gestió del projecte “Indústria Circular al Bages 2020”.(AJT.CNV 118/2020).

