
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

14 de maig de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 22 que va tenir lloc el dia 7 
de maig de 2019 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5577, de 6 de maig de 2019, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
78/2019 interposat contra la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i 
Transparència de 14 de desembre de 2018 que denega la sol·licitud de retribució dels 
períodes de vacances dels anys 2017 i 2018 no gaudits per causar baixa de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5628, de 8 de maig de 2019, sobre 
formular l’oposició d’aquesta Administració al recurs de cassació interposat contra la 
Sentència núm. 14/2019 de 16 de gener, dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 
153/2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada la memòria valorada “Actuacions de millora de l’espai públic 2019. 
Actuacions en espais de vianants. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Sala de control i emissores per a la 
Policia Local de Manresa, seguretat, monitors, videowall i circuit tancat de televisió 
(CON.LIA 2019000011). 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta, referent a una finca situada al carrer Bernat Oller 
54 de Manresa (finca resultant número 8A del Projecte de reparcel·lació del  Pla Parcial 
Tossal dels Cigalons II).(GES.CSS 1/2019). 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona l 
l’Ajuntament de Manresa relatiu al desenvolupament del programa “Magnet. Aliances 
per a l’èxit educatiu”. (AJT.CNV 54/2019) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei de manteniment de dos 
caixers automàtics ubicats a les dependències municipals. (CON.EXE 2019000045) 
 
 
 
Assumnptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de missatgeria i correspondència de 
l’Ajuntament de Manresa (tres lots) (CON.EXP 16/2019) 

 
Aprovat un encàrrec per a la gestió de Fires i el subministrament d’infraestructures per a 
diferents activitats firals, comercials i culturals, a la Fundació Turisme i Fires de Manresa. 
(CON.ENC 25/2019) 
 


