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

30 de juliol de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 34 que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 
2019. 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 8831, de 24 de juliol de 2019, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
115/2019BR interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial pels danys i  lesions soferts presumptament com a 
conseqüència del mal funcionament de l'activitat i instal·lacions del servei esportiu 
OUT DOOR TRAINING. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 8905, de 25 de juliol de 2019, sobre 
aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de judici assenyalat per al dia 29 de 
gener de 2020, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de Manresa en les actuacions 
núm. 540/2019 seguides sobre classificació professional. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 
Aprovat inicialment el Pla de millora urbana “PMUt 019 La Culla”   
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de material informàtic per a la 
sala de control i emissores de la Policia Local de Manresa.(CON.EXP 2019000037) 
 
Aprovada la modificació del contracte de les obres de la fase AU3 del Pla Parcial 
Plana del Pont Nou, i de les obres externes d’adaptació entre la fase AU3 i 
AU1.(CON.EXE 2019000071) 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada de Centre Històric 
 
Aprovada l’acceptació d’una aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de Manresa 
en motiu del projecte Comerços Emblemàtics al Centre Històric. ( AJT.CNV 97/2019) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre aquest ajuntament i l’entitat FICNA 
per a la realització de la 16a edició del CLAM, Festival de Cinema social de Catalunya 
2019. (AJT.CNV 83/2019)  
 
 
 



Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 

Aprovada la memòria, el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions 
Tècniques i l’expedient de contractació del servei consistent en    el monitoratge, 
personal de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, 
Campi qui Jugui 2019/2020. (CON.EXP 2019000032) 
 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament i l’entitat 
Associació Manresa de Festa per a la programació, organització i gestió de la Festa 
Major 2019. (AJT.CNV 2019000095) 
 


