
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 

4 de febrer de 2020, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 5 que va tenir lloc el dia 28 de gener de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 817, de 29 de gener de 2020, sobre 
prestar l’assistència jurídica necessària per garantir la defensa jurídica  que calgui  en 
la causa que se segueix al Jutjat d’Instrucció núm.3 de Manresa  en el procediment de 
Prèvies núm.708/2019. 

 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 279 de 28 de novembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 456/2014, 
 
Decret núm. 82/2019 de 30 de desembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 342/2017, 
interposat per POSTES Y MADERAS S.A.. 
 
Sentència núm. 1080/2019 de 18 de desembre de 2019 de la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2017, interposat per 
l’AJUNTAMENT DE MANRESA. 
 
Sentència núm. 284/2019,  de 12 de novembre, del Jutjat Social núm. 1 de Manresa 
dictada en les actuacions procediment ordinari núm. 640/2017-G 
 
Sentència núm. 21,  de 15 de gener de 2020, de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació 
núm. 3835/2018, interposat per POSTES Y MADERAS S.A. 
 
Sentència núm. 1156 de 27 de desembre de 2019 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel·lació núm. 241/2018, interposat contra la Sentència de 4 de juny de 
2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 179/2017. 
 
Actes de conciliació amb avinença dictades en els procediments de reclamació de 
quantitat interposats per personal laboral de l’Ajuntament de Manresa  contra la 
desestimació de la petició de pagament de la gratificació per jubilació i per jubilació 
anticipada prevista a l’art. 41 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de 
l’Ajuntament de Manresa 

 

 

 

 



Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la 
defensa judicial de l’Ajuntament de Manresa per un advocat col·legiat en els processos 
judicials que s’encarreguin, així com, la defensa jurídica i l’assistència lletrada al 
personal municipal, afectat per un procés penal, derivat de la seva actuació 
professional a l’administració.(CON.EXE  103/2019) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la 
defensa judicial de l’Ajuntament de Manresa en processos penals, socials i 
civils.(CON.EXE 104/2019) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovada l’acta de cessió d’ús, ocupació temporal i constitució de servitud, a favor de 
l’Ajuntament de Manresa, d’una poció de terreny situada al carrer Sant 
Joan.(GES.CUS 4-2019) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en la direcció 
dels treballs de redacció del POUM.(CON.EXE 113/2019) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis 
municipals.(CON.EXE 105/2019) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya en el marc del programa “SOC-UBICAT” (AJT.CNV 8/2020) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit el 16 d’abril de 2018, entre 
l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, la Fundació Privada Banc dels 
Aliments i la Fundació Bancària “ La Caixa” per donar suport a la sostenibilitat del 
magatzem distribuïdor d’aliments situat a la nau de la fàbrica de pneumàtics 
Pirelli.(AJT.CNV 59/2019) 

 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada una minuta de conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per 
col·laborar en l’organització de l’exposició “Carme Solé Vendrell”, a la sala 
d’exposicions del centre cultural El Casino de Manresa.(AJT.CNV 3/2020) 

 
 



Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns Vic – Remei pel 
desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 134/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de la Font dels 
Capellans pel desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 
135/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns i veïnes de les 
Escodines pel desenvolupament del taller de cançons de tots els  temps.(AJT.CNV 
36/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de les Cots, el Guix i la 
Pujada Roja pel desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 
137/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns del Xup pel 
desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 138/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de la barriada Saldes – 
Plaça Catalunya pel desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. 
(AJT.CNV 139/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de la Gent  Gran de la Balconada 
pel desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 140/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de Valldaura pel 
desenvolupament del taller de cançons de tots els temps.  (AJT.CNV 141/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de Mion-Puigberenguer 
pel desenvolupament del taller de cançons de tots els temps. (AJT.CNV 142/2019) 

Aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de veïns de la carretera de 
Santpedor pel desenvolupament del taller de cançons de tots els  temps.(AJT.CNV 
143/2019) 

 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovada la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit  el 13 de juny  de 2019, entre 
l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Lacetània per a l’ús social de les instal·lacions del 
pavelló poliesportiu.(AJT.CNV 69/2019) 
 
Aprovat el conveni de col·laboració amb el centre educatiu Lluís de Peguera per a l’ús 
social de la sala esportiva i la sala Simeó Selga del centre educatiu.(AJT.CNV 1/2020) 

 

 


