Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
9 de febrer de 2021, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 5 que va tenir lloc el dia 2 de febrer de
2021.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1529, de 2 de febrer de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 7/2021,
interposat contra la resolució de 3 de novembre de 2020, que desestima el recurs de
reposició interposat contra la resolució dictada en l’expedient administratiu
sancionador per infracció de les normes de circulació.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1628, de 4 de febrer de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
260/2020, interposat contra la resolució del segon tinent d’alcalde de 16 de gener de
2020, que desestima el recurs de reposició presentat contra la resolució del regidor
delegat de Recursos Humans i Transparència de 12 de juny de 2019, que va denegar
el pagament de la gratificació prevista a l’art. 40 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. 1629, de 4 de febrer de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 8/2021,
interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 6 de novembre de 2020, que desestima el recurs de reposició presentat
contra la resolució de 22 de juliol de 2020, que va denegar el pagament de la
gratificació prevista a l’art. 40 de l’Acord de condicions econòmiques, socials i de
treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de Manresa.

Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Sentència núm. 2932, de 2 de juliol de 2020, de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en
el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017.
Sentència núm. 3119, de 16 de juliol de 2020, de la Secció Primera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en
el recurs d’apel.lació núm. 12/2020, interposat per INMOBILIARIA SAMPEDOR, SL
contra la Sentència de 29 d'octubre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 200/2018.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Sotmesa a informació pública la proposta de reparcel·lació voluntària per al
desenvolupament de les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Manresa en l’àmbit definit com a PMUm 001 HOS Hospital. (GES.RPL 4-2020)
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, els Consells
Comarcals de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, els
Ajuntaments de Berga, Manresa, Vic, Moià i Solsona i l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona, per constituir la Taula de Mobilitat de la Catalunya
Central.(AJT.CNV 93-2020)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural Toc
d’Espectacles per a l’organització de la Festa de la Llum 2021.(AJT.CNV 8/2021)
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei d’informació juvenil de l’Oficina Jove del
Bages. (CON.LIA 40-2020)

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la segona modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants ( lot
la Llum i Bressolvent) ( CON.EXE 6-2021)
Regidoria delegada d’Esports
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament i muntatge de material
d’atletisme, per a l’equipament municipal de l’Estadi d’Atletisme del Congost. (CON.LIA
44-2020)

Assumptes sobrevinguts
Aprovat el document per a la cessió d’ús, a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’una
porció de terreny situada al carrer Font dels capellans s/n, amb la finalitat de destinar a
pati per a la residència assistida per a la gent Gran “Font dels Capellans”.(GES.CUS 12021)

