Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
9 de març de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 10 que va tenir lloc el dia 2 de març de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3122, d’1 de març de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 8/2021,
interposat contra la resolució del segon tinent d’alcalde de 27/01/2020, que desestima
el recurs de reposició interposat contra la resolució del regidor delegat de Recursos
Humans i Transparència de 26-04- 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. 3124, d’1 de març de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 30/2021,
interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert de 9/11/2021, que desestima el recurs de reposició que va denegar el pagament
de la gratificació per jubilació anticipada prevista a l’art. 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. 3125, d’1 de març de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
391/2020, interposat contra la resolució de 4/12/2019, que desestima el recurs de
reposició interposat contra la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i
Transparència 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. 3123, d’1 de març de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2021,
interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial registrada a l’Ajuntament el 1/10/2019 pels danys a un
vehicle.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat l’expedient de contractació del servei de medicina del treball a l’Ajuntament de
Manresa. (CON.EXP 19-2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat inicialment, si escau, el document “Ocupació directa sistema viari prolongació
avinguda Països Catalans – Tram sud” (GES.OCD 3-2020)
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obres “Projecte de millora de murs i
senyalització tram final del camí ignasià”, com a actuació inclosa en un ajut del
programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. (CON.LIA 32-2020)
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte de rehabilitació de l’Antic
Col·legi de Sant Ignasi. Acabats i instal·lacions (àmbits oest i sud).Fase A, com a
actuació inclosa en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.(CON.LIA 54-2020).
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Millora àrea joc
infantil Santa Clara”. (AJT.DIC 13-2021)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre el Servei públic d’ocupació de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa en el marc del programa “SOC-UBICA’T”.
(AJT.CNV 33-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovada la cessió d’ús del local situat a l’entresòl de l’edifici del carrer Sèquia, 50 –
passatge Dipòsits Vells, 4 de Manresa, a favor de l’Associació Juvenil Esplai Minuatx.
(PAT.CUS 5 – 2020)
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la segona addenda al conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a
l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Manresa Sis.
(AJT.CNV 35-2021)
Regidoria delegada d’Esports
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el centre educatiu
Institut Lluis de Peguera de la Generalitat de Catalunya, per a l’ús social de la sala
esportiva i la sala Simeó Selga del centre educatiu. (AJT.CNV 7-2021)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació del lot 3 – polígon de Bufalvent - del servei de manteniment del
verd urbà de la ciutat de Manresa.
Aprovada l’adjudicació del lot 4 – entorn del Cardener - del servei de manteniment del
verd urbà de la ciutat de Manresa. (CON.LIA 38-2020)

