Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
20 d’abril de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 17 que va tenir lloc el dia 13 d’abril de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6088, De 9 d’abril de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
73/2021, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i
Govern Obert de 16-12-2020 que desestima el recurs de reposició contra la denegació
del lliurament de les actes on consti el perfil psicològic aprovat per l'òrgan de selecció i
desestima la petició de lliurar còpia de l'acreditació expedida per la DGSC/ISPC com a
tècnics especialistes en la matèria dels psicòlegs.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6243, de 12 d’abril de 2021, sobre
designar el lletrat senyor Miguel Angel Andreu Moreno i el lletrat senyor Pau Martinez
Signes, integrants del Bufet Vallbé, S.L.P, com a directors de la defensa jurídica en el
recurs contenciós administratiu núm. 121/2020 del Jutjat contenciós administratiu núm.
7 de Barcelona.

Alcalde
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de
Veïns Font dels Capellans per a l’exercici 2021.(AJT.CNV 19-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 3 del Pla Parcial
Sagrada Família, PPU 004 SFA Sagrada Família de Manresa.(GES.RPL 2-2020)
Aprovat definitivament el “ Projecte d’Urbanització de l’àmbit PMU-m001 Hospital”.
(AJT.DIC 23-2021)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 25 anys del Cementiri
Municipal.(FUN.C25)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la selecció de l’equip guanyador en el curs de projectes per a la redacció del
projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa) i la
direcció de la seva execució, inclòs en un ajut, en el marc del programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020.(AJT.DIC 22/2021)

Assumptes sobrevinguts
Aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i les Associacions d’Empresaris dels
Polígons de Bufalvent, els Trullols, i Pont Nou. (AJT.CNV 45-2021)

