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

26 de novembre de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 51 que va tenir lloc el dia 19 de 
novembre de 2019. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 229/2019,  de 5 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 62/2019, 
interposat per un funcionari o una funcionària de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Decret núm. 40/2019,  de 12 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2018, 
 
Sentència núm. 189 de 20 de setembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 145/2016 
 
Sentència núm. 230/2019,  de 8 d'octubre,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 164/2016 
 
Sentència núm. 238/2019,  de 4 d’octubre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017, 
 
Sentència núm. 721/2019, de 20 de setembre, de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel·lació núm. 27/2018, interposat contra la Interlocutòria de 12 de 
setembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 351/2016 – Peça separada de mesures 
cautelars. 
 
Sentència núm. 255/2019,  de 29 d'octubre,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 200/2018 
 
Sentència núm. 262/2019,  de 4 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 351/2016 
 
 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovades les propostes de conveni de col·laboració en relació amb l’execució de les 
obres previstes en el projecte “Millora general. Prolongació de l’avinguda Països 
Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa”. 
Clau XB-14019.(AJT.CNV 126/2019). 
 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Territori 
 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra modificació del projecte 
d’urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector Fàbrica Nova 
PE10.(CON.EXE 92/2019) 
 
Aprovada la minuta del contracte entre l’Ajuntament de Manresa i els propietaris de la 
finca situada a la carretera de Vic 100 de Manresa per a la seva adquisició. (GES.CON 
9/2019). 
 
Aprovat el conveni expropiatori de mutu acord entre l’Ajuntament de Manresa i els 
propietaris de la finca Galceran Andreu, núm.12, 2n 1a. (GEN.CON 11/2019).  
 
Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana “PMUm 001 HOSPITAL” (PLA.PMU 
3/2019) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la deducció a aplicar en la facturació del contracte de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants La Llum i Bressolvent, 
com a conseqüència del incompliments produïts arran de la vaga del dia 18 d’octubre 
de 2019.(CON.EXE 97/2019). 
 
Aprovada la deducció a aplicar en la facturació del contracte de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants La Lluna, L’Estel i El 
Petit Príncep, com a conseqüència del incompliments produïts arran de la vaga del dia 
18 d’octubre de 2019.(CON.EXE 102/2019). 
 
Aprovat el conveni de col·laboració amb L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa – Universitat Politècnica de Catalunya per a la creació d’un laboratori 
d’Automoció de Manresa.(AJT.CNV 146/2019) 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació i les 
Germanes de les Escoles Cristianes per al  desenvolupament del projecte Laboràlia, 
per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023. (AJT.CNV 149/2019). 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació i la 
Fundació Joviat per al desenvolupament del projecte Laboràlia, per als cursos del 
2019-2020 al 2022-2023. (AJT.CNV 150/2019). 
 

 


