
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
27 d’octubre de 2020, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 41 que va tenir lloc el dia 20 d’octubre 
de 2020. 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10310, de 21 d’octubre 2020, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
290/2020 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i 
Govern Obert de 3 de juliol de 2020 sobre  denegació del pagament de les 
gratificacións previstes en els art. 40 i 41 de l’Acord de condicions econòmiques, 
socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament de Manresa. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10482, de 22 d’octubre 2020, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
315/2020E interposat contra la resolució de 27 de gener de 2020, que desestima la 
sol·licitud de pagament de la gratificació per anys de servei prevista en el art. 40 de 
l’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de 
l’Ajuntament de Manresa. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10483, de 22 d’octubre de 2020, sobre 
designar el lletrat municipal, Sr. Josep Pujol Sancho, director de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament en l’acte de judici assenyalat per al 15 de juliol de 2021 en les actuacions 
núm. 373/2020.   

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda  
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de missatgeria i correspondència de 
l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXP 36-2020) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 
Aprovada la incoació d’expedient d’imposició de penalitats, en el marc del contracte de 
subministrament i instal·lació de 1.031 lluminàries amb tecnologia  LED en substitució de 
les lluminàries existents a l’enllumenat públic de la ciutat de  Manresa lot 1 – zona A. 
(CON.EXE 21-2020) 
 
Aprovada la incoació d’expedient d’imposició de penalitats, en el marc del contracte de 
subministrament i instal·lació de 882 lluminàries amb tecnologia LED en substitució de les 
lluminàries existents a l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa lot 3 – zona C. 
(CON.EXE 22-2020) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aprovada la incoació d’expedient d’imposició de penalitats, en el marc del contracte de 
subministrament i instal·lació de 775 lluminàries amb tecnologia LED en substitució de les 
lluminàries existents a l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa lot 4 – zona D. 
(CON.EXE 23-2020) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la primera modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants lot 1 
(l’Estel, La Lluna i el Petit Príncep).(CON.EXE 77-2020) 

 


