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

 

 
Acceptació de la delegació de competències de l’alcalde 
 
Acceptada la delegació de competències a la Junta de Govern Local, com a òrgan 
col·legiat, conferida per resolució de l’alcaldia, núm. 5474, de data 27 de juny de 2020, 
concretament en el seu punt quart. 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 24 que va tenir lloc el dia 23 de juny de 
2020. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donar compte dels informes sobre resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 1328, de 18 de maig 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. 389/2017. 
 
Sentència núm. 1329, de 18 de maig 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. 396/17. 
 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’operació jurídica d’adquisició i venda de les finques o porcions de finques 
situades dins l’àmbit conegut com SEGRE, en execució del conveni signat en data 9 
de gener de 2019, entre l’Ajuntament de Manresa i Endesa Distribució Eléctrica SLU 
(actualment Edistribución Redes Digitales,  SL). (GES.CPV 11/2019). 
 
Aprovada la suspensió del termini de tramitació del Pla de Millora Urbana Can Miró, 
signat per l’arquitecte Josep M. Esquius Prat, de conformitat amb l’article 110.4 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, fins que siguin esmenades les deficiències que consten en l’informe 
tècnic de data 18 de juny de 2020. (PLA.PMU 1/2020). 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovat el procés de concurrència pública per a l’arrendament d’espais a l’edifici ubicat 
a la Muralla del Carme núm.5, de Manresa, destinats a l’Emprenedoria Comercial i 
Artesanal (PAT.VAR 6/2020). 
 
 
 
 



 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona pel desenvolupament del portal de salut 
anomenat “Infermer/a virtual”. (AJT.CNV 24/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


