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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 35 que va tenir lloc el dia 22 de 
setembre de 2020. 
 
 
Qüestions prèvies 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8262, de 18 de setembre de 2020, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.15 de Barcelona en qualitat de part demandada, en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2020 contra la 
desestimació dels recursos de reposició contra les Resolucions del segon tinent 
d’alcalde, de data 5 de gener de 2020, que desestimen el dret a percebre les 
gratificacions per jubilació previstes als arts. 40 i 41 de l’Acord regulador de les 
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa.  

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8372, de 22 de setembre de 2020, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.7 de Barcelona en qualitat de part demandada, en la primera 
instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als 
interessos municipals, en el recurs contenciós administratiu núm.121/2020 contra la 
desestimació del recurs de reposició interposat contra la desestimació de la reclamació 
del nomenament com a funcionària de carrera o, subsidiàriament, nomenament com a 
funcionària pública equiparable als de carrera, amb sol·licitud d’indemnització de 
18.000,00 euros per danys morals, per no existir vulneració de la temporalitat en el seu 
nomenament de funcionària interina.  

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8373, de 22 de setembre de 2020, 
sobre designar el lletrat municipal, Sr. Jordi Rodríguez Fuentes, director de la defensa 
jurídica de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu núm. 278/2019 del Jutjat 
contenciós administratiu núm.4 de Barcelona 

 

Alcaldia 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Associació Sociocultural La Xarxa de Manresa. (AJT.CNV 62/2020). 

 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada de Presidència 

Aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Manresa, en el marc de la xarxa d’observatoris del desenvolupament econòmic local. 
(AJT.CNV 76/2020).  
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’estimació parcial de l’única al·legació presentada al projecte de 
Reparcel·lació del polígon 2 del Pla parcial d’ordenació del sector industrial Els 
Comtals, subsector 1, de Manresa, i la tramitació del document. (AJT.DIC 47/2020).  

Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat en data 29 de juliol de 
2020, contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 16 de juny de 
2020 que aprova definitivament la substitució de modalitat del sistema de gestió 
urbanística de reparcel·lació per compensació previst en el polígon d’actuació 
urbanística PAUm_056 Arquitecte Montagut, per la modalitat de cooperació. 
(GES.RPO 2/2020). 

Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat en data 30 de juliol de 
2020, contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 16 de juny de 
2020 que aprova  definitivament la substitució de modalitat del sistema de gestió 
urbanística de reparcel·lació per compensació previst en el polígon d’actuació 
urbanística PAUm_056 Arquitecte Montagut, per la modalitat de cooperació. 
(GES.RPO 3/2020). 

Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat en data 30 de juliol de 
2020, contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 16 de juny de 
2020 que aprova definitivament la substitució de modalitat del sistema de gestió 
urbanística de reparcel·lació per compensació previst en el polígon d’actuació 
urbanística PAUm_056 Arquitecte Montagut, per la modalitat de cooperació. 
(GES.RPO 4/2020). 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d'Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) pel qual es regulen les condicions 
d’atorgament d’una subvenció en concepte de gestió i dinamització del centre 
comercial urbà al llarg de l’any 2020. (AJT.CNV 71/2020).  
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Consell Comarcal del Bages en relació als ajuts individuals de menjador per a alumnes 
amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques de la ciutat de Manresa per al curs 
2020-2021. (AJT.CNV 73/2020). 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la itinerància de 
l’exposició “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya”. (AJT.CNV 59/2020). 
 
 
 
 



 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del Servei consistent en la gestió i dinamització del 
Casal de Joves la Kampana. (CON.EXE 50/2020). 
 
 
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús del local de titularitat municipal, situat a la plaça 
de Cal Gravat número 2, a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent, per 
un període de dos anys, comptats des del dia 13 de maig de 2020 fins al 12 de maig 
de 2022. (PAT.EXE 9/2020). 
 
Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Manresa, en relació amb l’execució de les obres de reforma, adequació i millora a 
escoles públiques de Manresa. (AJT.CNV 54/2020). 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació Ampans per a la utilització i coordinació de l’aula multisensorial de l’escola 
Bressol municipal Bressolvent per als cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24. 
(AJT.CNV 64/2020). 
 


