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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 45 que va tenir lloc el dia 17 de 
novembre de 2020. 
 
 
Qüestions prèvies 

Donat de la resolució de l’alcalde núm. 12226, de 19 de novembre 2020, sobre aprovar 
la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2020 interposat contra la 
resolució del segon tinent d’alcalde de 27 de gener de 2020 sobre la desestimació del 
pagament de la gratificació per anys de servei prevista a l’art. 40  de l’Acord de 
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament 
de Manresa. 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat el conveni expropiatori de mutu acord de la finca del carrer Galceran Andreu 
12, 4rt 2a. (GES.CON 2/2020) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Industria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de 
venda de begudes situat davant del número 21 del passeig Pere III de Manresa 
(Quiosc del Mig). (PAT.CDP 3/2020) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de begudes situat davant del número 37 del passeig Pere III de Manresa (Quiosc 
Canaletes). (PAT.CDP 4/2020) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de begudes situat a la plaça Espanya de Manresa (Bar Plaça).(PAT.CDP 5/2020) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
consistent, en els treballs de desenvolupament de la intervenció artística “El que diuen 
les pedres callen els arbres”. (CON.EXP 39/2020) 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 d’informació juvenil de l’Oficina Jove 
del Bages. (CON.EXP 38/2020) 
 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’ajuntament de Manresa i la 
Fundació Germà Tomàs Canet per a la promoció de la salut mental “Projecte Mosaic” 
per l’any 2020. (AJT.CNV 90/2020) 
 
 
Assumptes sobrevinguts 

Aprovat el conveni i el document del “compromís de contractació de la participant per 
part de l’empresa. Actuació d’experiència professional mitjançant contracte de treball 
30 Plus” (AJT.CNV 98/2020) 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la 
memòria i l’expedient de contractació del servei que consisteix en la retirada de 
vehicles declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions 
municipals i el seu posterior dipòsit i desballestament. (CON.EXP 13/2020) 
 


