
 
 
 

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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 7 que va tenir lloc el dia 16 de febrer de 
2021. 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2517, de 17 de febrer de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 25/2021, 
interposat contra la resolució del segon tinent d’alcalde de 27/01/2020, que desestima 
el recurs de reposició del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència de 26-
04-2019 que va denegar el pagament de la gratificació prevista a l’art. 40 de l’Acord de 
condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de l’Ajuntament 
de Manresa. 

 

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  

 
- Provisió del Tribunal Suprem (Sala del contenciós administratiu, Secció Primera) de 22 de 
juliol de 2020, dictada en el recurs de cassació núm. 6982/2019, interposat per l’AJUNTAMENT 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES contra la Sentència de 26  de juny de 2019 del Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2015 

 
- Interlocutòria de 22 de juliol de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, 
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 82/2019, interposat per la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS AV. BASES MANRESA 74. 
 
- Sentència núm. 201/2020,  de 28 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 178/2019 
 
- Decret núm. 38/2020,  de 23 de juliol, de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 427/2017 
 
- Sentència núm. 237 de 29 d'octubre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 34/2016, interposat per 
PROMOTORA DE CASAS, S.L. 
 
- Sentència núm. 202 de 6 de novembre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2016 
 
- Sentència núm. 327 de 10 de novembre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2020 

 
- Decret núm. 43 de 17 de novembre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 303/2017, interposat per POSTES 
Y MADERAS S.A.. 

 



- Decret núm.60 de 12 de novembre 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. 429/2017, interposat per AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
- Decret núm. 40 de 26 d'octubre de 2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 239/2016, interposat per 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES. 

 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de l’assegurança de vehicles municipals de 
l’Ajuntament de Manresa.(CON.EXE 5-2021) 

Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de missatgeria i correspondència de 
l’Ajuntament de Manresa. (CON.LIA 41-2020) 

Aprovada la pròrroga del contracte d’assegurança de danys materials al patrimoni 
municipal. (CON.EXE 4-2021) 

 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de dos locals situats 
a la planta segona de l’edifici del carrer Montserrat, núm 4 de Manresa, a favor de la 
Generalitat de Catalunya. (PAT.CDP 1-2021) 

 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovada l’adjudicació del servei de 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.LIA 25-2020) 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al darrera del carrer de la Font núm. 
19, al passatge interior d’illa dels carrers Creu Guixera, de la Font, llibertat, i de les 
Bases de Manresa.(GES.CPV 3-2020) 

Aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària anomenat “Projecte d’urbanització de 
l’avinguda dels Països Catalans. Tram sud. Calçada oest” (AJT.DIC 9-2021) 

 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 
Aprova`t el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Ampliació vorera 
avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i Jaume d’Arters)” (AJT.DIC 
10-2021)  

Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2021.Actuacions en 
calçades. Asfaltats. (AJT.DIC 11-2021) 

 

 



 
 

Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2021.  Actuacions en espais 
de vianants. (AJT.DIC 12-2021) 

Aprovat el plec de clàusules administratives la memòria i l’expedient de contractació de 
l’obra  actuacions de millora de l’espai públic 2020. Parcs infantils. (CON.EXP 46-2020) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 

Aprovada la devolució de garantia del servei d’informació juvenil de Manresa, ubicat a 
l’oficina jove del Bages.(CON.EXE 12-2021) 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de gestió d’incidències i manteniment 
d’ordinadors personals i altres equips perifèrics.(CON.EXP 49-2020) 
 


