
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 35 que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 14051, de 21 de juliol de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
281/2021 interposat per Banco Santander, SA contra la desestimació presumpta per 
silenci administratiu del recurs de reposició interposat el 5-5-2021 contra la 
desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions 
de plusvàlua i devolució d’ingressos indeguts de 10-1-2020. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 14052, de 21 de juliol de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
283/2021 interposat contra la resolució de 24-3-2021 que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial d’indemnització per lesions sofertes per una caiguda. 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de  prestació del servei 
de manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa ( sector 2), 
durant el mes de gener de 2021, a favor de la Fundació Ampans.(INT.FIS 700–2021). 

 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la contractació dels serveis d’advocacia per a la defensa jurídica de 
l’Ajuntament de Manresa en la causa oberta pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa, 
procediment de diligències prèvies núm. 430/2018, així com les actuacions judicials 
que s’incoïn amb posterioritat, en relació als fets esdevinguts el dia 30 de juliol de 2018 
a la plaça Onze de Setembre de Manresa.(CON.EXE 56-2021) 

 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana Protecció Civil 
 
Aprovada la contractació dels serveis d’advocacia per a la defensa jurídica de quatre 
agents de la Policia Local en la causa oberta pel Jutjat d’Instrucció núm. 8 de Manresa, 
en el procediment de diligències prèvies núm. 223/2021. (CON.EXE 57-2021) 

 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Aprovada la memòria valorada “Canvi de la gespa artificial de l’estadi de futbol 
municipal del Congost.(AJT.DIC 59-2021) 

Aprovada la incoació de l’expedient de resolució del contracte mixt “Actuacions de 
millora de l’espai públic 2020. Millora àrea joc infantil Carrasco i Formiguera”. 
(CON.EXE 64-2021) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d'Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Consell 
Comarcal del Bages en relació als ajuts individuals de menjador per a alumnes amb 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques de la ciutat de Manresa per al curs 2021-
22. (AJT.CNV 84-2021) 

Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa, Althaia, 
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació  Privada, i l’Institut Català de 
la Salut per al desenvolupament del servei a domicili sociosanitari corresponent a l’any 
2021.(AJT.CNV 86-2021)   

Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Comitè 
local de la Creu Roja Espanyola a Manresa en relació al suport a l’alimentació de 
famílies vulnerables pel 2021.(AJT.CNV 83-2021) 

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat 
Associació Manresa de Festa per a la programació, organització i gestió de la Festa 
Major 2021. (AJT.CNV 87-2021) 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Centre Educatiu La Salle Manresa per a l’ús de les seves  instal·lacions per realitzar les 
mostres de foc dins dels actes de la Festa Major 2021 de Manresa.(AJT.CNV 90-2021) 

 

Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 

 
Aprovada la tercera modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants La 
Llum i Bressolvent (lot 2) per ampliació temporal de personal a causa de la COVID-19 
per al curs 2021-22. (CON.EXE 58-2021) 

Aprovada la segona modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants 
L’Estel, la Lluna i El Petit Príncep (lot 1) per ampliació temporal de personal a causa de 
la COVID-19 per al curs 2021-22. (CON.EXE 62-2021) 

Aprovada la tercera modificació del contracte del servei educatiu de llars d’infants 
L’Estel, la Lluna i El Petit Príncep (lot 1) (CON.EXE 63-2021) 

 

 



 
 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte d’instal·lació de gespa artificial i 
reg per aspersió al camp de futbol de la Balconada. (CON.LIA 12-2021) 
 
Aprovada la memòria valorada “Renovació de les fustes exteriors de la planta 2a de la 
Fàbrica del Salt”. (AJT.DIC 51-2021)  
 

 


