
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
26 de maig de 2020, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 17 que va tenir lloc el dia 19 de maig de 
2020. 
 
Qüestions prèvies 
 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 4377, de 20 de maig de 2020, sobre 
designar el lletrat Sr. Josep Sorribes i Carrió director de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 178/2019 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la resolució de l’alcalde de 27 de febrer de 
2019 que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per la qual es 
demanava indemnització per lesions patides per una caiguda. 

 

Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovada la memòria, el Plec de Clàusules Administratives i l’expedient de 
contractació de l’obra Projecte de millora de la urbanització del carrer del Balç, inclosa  
en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (CON.EXP 7-
2020).  

Aprovat el Plec de Clàusules Administratives i l’expedient de contractació de les “obres 
d’adequació del paviment de la pista d’atletisme de l’estadi del Congost (fase 1)” 
(CON.EXP 16-2020) 

 
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 d’obra actuacions de millora de l’espai públic 2020. Actuacions en calçades. 
Asfaltats. (CON.EXP 22-2020) 
 

Regidoria delegada de Ciutat Verda 

Aprovat l’aixecament de la suspensió del contracte del servei de manteniment de 
places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1) (CON.EXE 39-2020) 

Aprovat l’aixecament de la suspensió del contracte del servei de manteniment de 
places i espais verds del municipi de Manresa (sector 2)  (CON.EXE 40-2020)  

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada l’ampliació del termini de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
begudes situat davant del número 21 del passeig Pere III de Manresa (Quiosc del Mig), 
per fer front als efectes de la Covid-19. (PAT.EXE 15-2020) 
 
 



Aprovada l’ampliació del termini de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
begudes situat davant del número 37 del passeig Pere III de Manresa (Quiosc 
Canaletes), per fer front als efectes de la Covid-19. (PAT.EXE 16-2020) 
 
Aprovada l’ampliació del termini de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
begudes situat a la plaça Espanya de Manresa (Bar Plaça), per fer front als efectes de la 
Covid-19. (PAT.EXE 17-2020) 
 
 
Regidoria delegada de Centre Històric 
 
Aprovat l’expedient de cessió temporal, a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’un local 
situat a la Baixada dels Drets, núm. 7, de Manresa, propietat de Sala Sallent, SL, per ser 
utilitzat per a la plataforma ciutadana de voluntariat anomenada “La Canal”. (PAT.CUT 
1/2020)  
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

Aprovada la segona pròrroga i modificació del contracte del servei de menjador social a la 
ciutat de Manresa. (CON.EXE 14-2020) 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei d’ajut a domicili municipal. (CON.EXP 9-
2020) 
 


