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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 47 que va tenir lloc el dia 24 de 
novembre de 2020. 
 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12385, de 23 de novembre 2020, sobre 
aprovar la compareixença davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem per formular oposició al recurs de cassació interposat contra la sentència 
2932/2020, de 2 de juliol de 2020, dictada en el recurs ordinari núm. 406/2017 per la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( 
Secció Tercera). 

Donat de la resolució de l’alcalde núm. 12415, de 23 de novembre 2020, sobre aprovar 
la compareixença davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem per 
formular oposició al recurs de cassació interposat contra la sentència 3119/2020, de 
16 de juliol de 2020, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 12/2020 per la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( Secció 
Primera). 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12679, de 26 de novembre 2020, sobre 
aprovar la compareixença davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem per formular oposició al recurs de cassació interposat contra la sentència 
1328/2020, de 18 de maig de 2020, dictada en el recurs ordinari núm. 389/2017 per la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( 
Secció Tercera). 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de l’ACM de serveis de 
col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer 
de subvencions.(expedient 2018.06) (CON.LIA 26/2020) 

Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada l’extinció del contracte d’usdefruit temporal a favor del Consorci Parc 
Central, per a la gestió de l’edifici de serveis ubicat a la plaça de la Ciència de 
Manresa. (PAT.EXE 54/2020) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària “Projecte de tractament i millora dels 
camins del Mas de l’Oller”. (AJT.DIC 68-2020) 
 
 
 
 



 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Industria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada la modificació del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del 
quiosc de premsa situat a la plaça Catalunya de Manresa, per fer front als efectes de 
la COVID-19. (PAT.EXE 51/2020) 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa en relació a la transferència anual per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Bages per a l’any 2020. (AJT.CNV 96/2020) 

 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Club 
Atlètic Manresa per donar suport al seu equip femení d’atletisme que competeix a 
Divisió d’Honor, màxima categoria de l’atletisme  estatal, per l’any 2020. (AJT.CNV 
97/2020) 

 
Assumptes sobrevinguts 

Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Manresa i els Ajuntaments 
de Navàs i Artés per a la gestió del projecte “Obrador compartit de la Catalunya 
Central”. (AJT.CNV 99/2020) 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Manresa i les Associacions 
d’Empresaris dels Polígons de Bufalvent, els Trullols, Els Dolors i Pont Nou, per a la 
col·laboració en el desenvolupament d’accions de suport a la millora del polígon i de la 
competitivitat de les empreses que hi son ubicades.(AJT.CNV 101/2020) 
 
 
 
 
 
 


