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

18 de febrer de 2020, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7 que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 1291, de 10 de febrer de 2020, sobre 
aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acta de judici assenyalat per al dia 8 de 
juny de 2020, a la Sala de Vistes 08 Planta -1 dels  Jutjats de Manresa en les actuacions 
núm. 936/2019 contra Fundació Ampans, Moix Serveis i Obres, SL  i Ajuntament de 
Manresa, per reclamació de quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 1373, d’ 11 de febrer de 2020, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant la Sala del Contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 
interposat contra la Sentència de 28 de novembre de 2019 que desestimava la causa 
d’inadmissibilitat i desestimava el recurs contenciós administratiu 456/2014 sobre dues 
autoliquidacions de l’IVTNU.  
 
 
Regidoria de Presidència 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del servei consistent en la confecció, distribució i 
explotació publicitària de la publicació municipal “L’Apuntador”.(CON.EXE 8/2020) 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de danys materials al patrimoni 
municipal.(CON.EXE 10/2020). 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de l’assegurança de vehicles municipals de 
l’Ajuntament de Manresa.(CON.EXE 11/2020). 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovat el document per a la cessió d’ús, ocupació temporal i servitud de pas de la 
sèquia, a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’una porció de terreny situada al carrer 
Llevant, s/n.(GES.CUS12/2019) 
 
Deixar sense efectes, si escau, l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra 
“Reforma del mercat de Puigmercadal. Nou nucli d’accessos”.(CON.EXE 16/2020) 
 

 

 



Regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent. 

Aprovat el Plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte d’obra actuacions de millora de l’espai públic 2019. Adaptació Parcs 
infantils. (CON.EXP 52/2019) 
 

Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 

Aprovat el conveni de col·laboració per a la convocatòria d’un premi a projectes 
empresarials – Bages. (AJT.CNV 16/2020) 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 

 
Aprovada la pròrroga de la cessió gratuïta en règim de comodat, d’un local ubicat al 
carrer Penedès s/n de Manresa, a favor de l’Associació  de Veïns del barri de la 
Sagrada Família.(PAT.EXE4/2020) 
 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra que consisteix en l’execució del “Projecte 
del nou sector d’enllumenat públic QM0736 als carrers Miquel Servet i carretera del 
Pont de Vilomara, al P.I. Bufalvent de Manresa.(CON.LIA 50/2019) 
 


