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

 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 25 que va tenir lloc el dia 30 de juny de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donar compte dels informes sobre resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 1330 de 18 de maig de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 407/2017. 
 
Sentència núm. 2062, d’11 de maig de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 414/2017. 
 
Sentència núm. 2065,  d’11 de maig de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 398/2017. 
 
Sentència núm. 2063 d’11 de maig de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 407/2017. 
 
Sentència núm. 2470, de 18 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 401/2017. 
 
Sentència núm. 2471 de 18 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 400/2017. 
 
Sentència núm. 2468 de 18 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 415/2017. 
 
Sentència núm. 2469 de 18 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 410/2017. 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment de 
diferents elements d’extinció contra incendis dels edificis municipals (CON.EXP 
41/2019). 
 
 
 



Aprovada la classificació de les ofertes presentades a la contractació de l’obra “Centre 
d’interpretació de la Manresana Ignasiana. Ampliació de l’espai 1522” i adjudicar el 
contracte d’obra. (CON.LIA 61/2019). 
 
Aprovada l’adquisició, a títol de compravenda, de la finca situada al carrer Sant Joan 
d’en Coll, - prolongació 4. (GES.CPV 15/2019). 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada la modificació del contracte del cànon de la concessió administrativa d’ús 
privatiu del bar restaurant situat a la Muralla de Sant Domènec, cantonada amb carrer 
Jaume I de Manresa (Bar Maïami), per fer front als efectes de la Covid-19. (PAT.EXE 
18/2020) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació Pere Tarrés, per a la realització d’unes colònies per a l’estiu 2020 en què hi 
puguin participar infants en situació o risc d’exclusió social residents a Manresa. 
(AJT.CNV 51/2020). 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb POTENKIM EVENTS, SL i 
l’Associació Xarxa de Cases de la Música reguladora de l’atorgament d’una subvenció 
consignada per consolidar el funcionament de la Casa de la Música, per a l’anualitat 
2020 (AJT.CNV 41/2020). 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic per a la restauració de la Col·legiata de 
Santa Maria de l’Alba, a Manresa, per l’anualitat 2020 (AJT.CNV 42/2020). 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del Servei de control integrat de plagues en locals 
de titularitat municipal i diverses zones del municipi de Manresa (2a i última pròrroga). 
(CON.EXE 35/2020). 
 
 
 
 


