
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 26 que va tenir lloc el dia 1 de juny de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10785, d’1  de juny de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
188/2021, interposat contra la resolució de 25 de gener de 2021 que desestima el 
recurs de reposició interposat contra la resolució de 10 de desembre de 2020 que 
desestimava la sol·licitud de responsabilitat patrimonial per lesions patides en una 
caiguda. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10837, de 2 de juny de 2021, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 15 de setembre de 2022 
a la Sala de Vistes 08 Planta -1 dels Jutjats de Manresa en les actuacions 362/2021. 

 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovada la pròrroga de l’assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament de 
Manresa.(CON.EXE 47-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Aprovada l’alienació de la parcel.la sobrera de titularitat municipal situada al camí del 
Raval del Solell, entre l’antiga carretera del Pont de Vilomara i la BV-1225 a favor del 
propietari confrontant J.T.S. (GES.SOB 2-2020) 

Aprovat inicialment, el projecte de Millora i ampliació de la urbanització del carrer de 
Sant Andreu. (AJT.DIC 38-2021) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) per al projecte Oficina 
d’assessorament legal en matèria d’estrangeria per a l’any 2021.( AJT.CNV 43-2021) 

 
 
 
 



 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat per l’entitat mercantil 
Produccions Culturals Transversal, SL, en el concurs de  projectes per a la redacció 
del projecte museogràfic del Museu de Barroc de Catalunya ( Museu de Manresa) i la 
direcció de la seva execució. (AJT.DIC 37-2021)  
 
 


