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

 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 26 que va tenir lloc el dia 7 de juliol de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6079, de 7 de juliol de 2020, sobre 
impugnar recurs de suplicació contra la Sentència núm. 284/2019,  de 12 de novembre 
de 2019 del Jutjat Social de Manresa dictada en el procediment ordinari de reclamació de 
quantitat 640/2017 i aprovar la personació de l’Ajuntament davant la Sala del Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la imposició d’una penalitat com a conseqüència de l’incompliment produït 
en el contracte de subministrament de diversos documents personalitzats per a la 
Gestió Tributària, Recaptació i Seguretat Ciutadana. (CON.EXE 56/2020). 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat el projecte redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Millora 
pavimentació Escodines – Sant Bartomeu” (AJT. DIC 33/2020). 
 
 
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 la 
Fundació del Convent de Santa Clara per a la plataforma dels aliments, la residència 
Rosa Oriol i el programa “Pisos d’acollida” per a l’any 2020. (AJT.CNV 45/2020). 
 
 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i 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 
2020/2021. (CON.EXP 27/2020). 
 
 
 
 



 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el primer expedient de modificació tècnica de l’obra “Nous accessos antic col·legi 
Sant Ignasi.  Volum  General. SEGONA LICITACIÓ”, i modificar el contracte de l’obra. 
(CON.EXE 36/2020). 
 
Aprovat l’atorgament de la llicència municipal d’edificació següent: Infraestructura per 
instal·lar un mòdul prefabricat, en ampliació dels existents, a l’Escola Les Bases, al carrer 
Puigmal, 16. (AJT.DIC 34/2020). 
 
Aprovat l’atorgament de la llicència municipal d’edificació següent: Infraestructura 
necessària per col·locar un mòdul prefabricat de 365 m2, una escala i una rampa exterior, 
i condicionar espais exteriors, a l’Institut Manresa VI, al carrer Pare Ignasi Puig, s/n. 
(AJT.DIC 35/2020). 
 
 
 
 


