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

28 de gener de 2020, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 3 que va tenir lloc el dia 21 de gener de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Interlocutòria núm. 247 de 20 de novembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 248/2019. 

Sentència núm. 274 de 19 de novembre de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 13/2019. 
 
Sentència núm. 300,  de 2 de desembre de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 497/2018. 
 

Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració amb la Volta Ciclista a Catalunya, A.E. per a 
l’organització de la 100a Volta Ciclista a Catalunya en el seu pas per 
Manresa.(AJT.CNV 2/2020) 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de recollida, transport i lliurament de 
correspondència de l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXP 53/2019) 

 
Àrea de Territori 
 

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 
 
Aprovada l’adjudicació 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.LIA 12/2018) 
 
Aprovada l’adjudicació 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.LIA 13/2018) 
 

 
Àrea de Desenvolupament Local 

 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats. 
 
Aprovada la modificació no substancial de l’activitat de bar que es duu a terme al Grup 
La Balconada-Centre Comercial s/n, bx, 5a, consistent en una ampliació de l’horari de 
6:00 hores a 2:30 hores. (AJT.DIC 2/2020). 
 
 
 
 



 
Acceptada la comunicació, amb caràcter provisional relativa a la modificació no 
substancial de l’activitat d’explotació porcina d’engreix que es duu a terme a la Casa 
Cruz, Barriada el Poal, consistent en una ampliació de la capacitat de bestiar fins als 
985 caps de porc d’engreix ocupant una nau existent (nau 7) en la mateixa finca del 
pol. 6, parc. 24. (AJT.DIC 5/2020). 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de mediació inclusiu “Entre Tothom” 
(CON.LIA 41/2019) 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el conveni marc de col·laboració amb la Fundació Blanquerna per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes.(AJT.CNV 4/2020)  
 


