
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 27 que va tenir lloc el dia 8 de juny de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11095, de 4 de juny de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
171/2021, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans 
i Govern Obert de 9-02-2021 que desestima el recurs de reposició interposat contra la 
resolució de 25-11-2020 que va desestimar la reclamació del nomenament com a 
funcionària de carrera.  

 
Alcaldia 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la publicació de fitxers digitals de mapes 
antics a la Cartoteca Digital. (AJT.CNV 41-2021) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte dels serveis d’auditoria en la realització 
de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa - lot 1: revisió dels 
ingressos tributaris i altres relacionats.(CON.EXE 17-2021) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte dels serveis d’auditoria en la realització 
de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa - lot  2: control permanent a 
posteriori de les subvencions, beques, premis i ajuts i dels contractes de concessions 
administratives de serveis. (CON.EXE 18-2021) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte dels serveis d’auditoria en la realització 
de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa – lot 3: auditoria financera 
de comptes de Consorcis i Fundació i auditoria de  compliment de societats mercantils 
dependents i Fundació. (CON.EXE 19- 2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Acceptat l’oferiment de cessió, referent a una finca situada al carrer Bernat Oller, 54 de 
Manresa (finca resultant número 8A del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 
Tossal dels Cigalons II). ( AJT.DIC 35-2021) 

 
 



 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 
2021. Actuacions en calçades. Asfaltats. (CON.LIA 6-2021) 

 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social  

Aprovat l’arrendament d’un local ubicat a l’interior d’una nau industrial a l’avinguda 
Pirelli s/n de Manresa, amb destí a l’emmagatzematge de productes d’alimentació per 
al Banc d’Aliments.(PAT.ARR 4-2021) 

 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans  

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb l’entitat CAE, Formació i Serveis 
Socioculturals, per l’organització de la Gimcana de la llum. 13è Torneig de Carcassone 
de la Llum, Nits de Joc, Torneig de Catan, Tast de Jocs, Manresa Express, 19a 
Setmana de Jocs al Carrer, Kapla al Museu, Curs  de director/a educació en el lleure 
2021. (AJT.CNV 51-2021) 

 


