
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
26 de gener de 2021, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 2 que va tenir lloc el dia 19 de gener de 
2021. 
 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 489, de 20 de gener de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 279/2020, interposat contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
ocasionats a un vehicle.  

 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 66 de 3 de març de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 115/2019BR. 
 

Sentència núm. 156 de 25 d'agost de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2020. 
 
Sentència núm. 2871 de 30 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 416/2017. 
 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni entre la Fundació bancària Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona 
“La Caixa”, l’Ajuntament de Manresa, i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a establir els termes i les condicions de 
col·laboració en benefici dels joves de Catalunya que es troben en una situació de 
vulnerabilitat i amb dinàmiques de carrer i implementar el projecte 360º al municipi de 
Manresa.(AJT.CNV 117-2020) 

Aprovada la primera pròrroga del contracte del servei que consisteix en el repartiment 
d’àpats a domicili al municipi de Manresa. ( CON.EXE 75/2020) 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús 
privatiu del lloc núm. 1 de l’Espai Coworking de l’Ajuntament de Manresa ubicat al 
CEDEM a favor de ARQUITECTURA TÈCNICA OLMO,SLU.(AJT.CNV 2/2021). 
 

 


