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

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 6 que va tenir lloc el dia 9 de febrer de
2021.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2068, de 10 de febrer de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
419/2020, interposat contra la resolució del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil de 16 d’octubre de 2020, que desestima el recurs de reposició
interposat contra la resolució notificada el 2 d’agost de 2020 que va desestimar les
al·legacions presentades en l’expedient administratiu sancionador per infracció de les
normes de circulació.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2069, de 10 de febrer de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2021,
interposat contra la resolució del segon tinent d’alcalde de 4 de març de 2020, que
desestima la sol·licitud de pagament de la gratificació per anys de servei 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. 2184, d’11 de febrer de 2021, sobre
posar en coneixement de la Fiscalia fets presumptament delictius comunicats per la
direcció del Conservatori Municipal de Música de Manresa (informe d'1 de febrer de
2021).
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament de dues
motocicletes amb equipament policial homologat, mitjançant la modalitat
d’arrendament amb opció de compra, per la Policia Local de Manresa. (CON.EXE 93-2020)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada l’adquisició directa de dues finques, una porció de la finca situada al carrer
Llibertat 40 i la situada al seu darrera, al passatge interior d’illa dels carrers Creu Guixera,
de la Font, Llibertat, i de les Bases de Manresa.(GES.CPV 4-2020)

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament d’un espai de la Torre Santa
Caterina, de titularitat municipal, a favor d’Aigües de Manresa, SA. (PAT.EXE 45-2020)
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovat el plec de clàusules administratives la memòria i l’expedient de contractació
del contracte mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Millora àrea joc infantil
Carrasco i Formiguera”. (CON.EXP 44-2020)
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Industria, Comerç i Activitats
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
i l’expedient de contractació per a la concessió administrativa d’ús privatiu de diverses
unitats comercials del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa. (PAT.CDP 7-2020)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la modificació de la clàusula segona referent a la vigència del conveni entre
la Fundació bancària Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, l’Ajuntament
de Manresa, i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, per a establir els termes i les condicions de col·laboració del projecte 360º.
(AJT.DIC 7-2021)

