
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
24 d’agost de 2021, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 37 que va tenir lloc el dia 
30 de juliol de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte d’informes sobre resolucions judicials.  

Sentència núm. 1695 de 20 d'abril de 2021 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 399/2017. 

Interlocutòria núm. 103 de 21 de gener de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017 – 
Peça separada d’Incident d’extensió d’efectes num. 55/2020. 

Interlocutòria núm. 104 de 21 de gener de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017 – 
Peça separada d’Incident d’extensió d’efectes num. 54/2020. 

Interlocutòria núm. 106 de 21 de gener de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017 – 
Peça separada d’Incident d’extensió d’efectes num. 57/2020. 

Sentència núm. 114 de  26 d’abril de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2019. 

Decrets núm. 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 i 46 de 27 d’abril de 2021 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictades en el recurs contenciós 
administratiu núm. 387/2017 – Peces separades d’Incident d’extensió d’efectes núms. 
105/2020, 108/2020, 109/2020, 114/2020, 116/2020, 128/2020, 129/2020, 131/2020, 
133/2020, 4/2021 i 9/2021. 

Sentència núm. 1887 de 28 d'abril de 2021 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 397/17. 

Decret núm. 31 de 6 de maig de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2020. 
 
Decret núm. 41 de 7 de maig de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 233/2020. 
 
Provisió de la Secció 101 de la Sala Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem, dictada en el recurs de cassació núm. 7771/2020, interposat contra la 
Sentència de 2 de juliol 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. 406/2017. 
 
 
 
 



Sentència núm. 2174 de 7 de maig de 2021 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 412/2017. 
 
Decret núm. 67 de 17 de maig de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, dictat en la peça separada d’extensió d’efectes de Sentència núm. 47 del 
recurs contenciós administratiu núm. 290/2020. 
 
Decret núm. 43 de 17 de maig de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 152/2020. 
 
 
Alcaldia  
 
Aprovat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agrupació de 
Defensa Forestal Pla de Bages per a la prevenció i extinció d’incendis i altres 
actuacions de conservació del medi natural. (AJT.CNV 92-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
de l’obra Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant 
Francesc de Manresa.(CON.EXP 14-2021) 

Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’edificació següent:  Reforma i ampliació del 
gimnàs de l’Institut Pius Font i Quer, al carrer Amadeu Vives, s/n. (AJT.DIC 62/2021). 

Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’edificació següent: Construcció d’un 
laboratori d’impressió 3D (TECH LAB EPSEM), a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) a l’avinguda de les Bases de Manresa,61-73. 
(AJT.DIC 63-2021). 

Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra corresponent al projecte 
d’enderroc de la Carpa del Passeig del Riu. (CON.EXE 66-2021) 

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

Aprovada inicialment la memòria “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Passeig 
del Riu, tram Parc Josep Vidal”. (AJT.DIC 61-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d'Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació del Convent de Santa Clara per a la Plataforma dels Aliments, la Residència 
Rosa Oriol i el programa “Pisos d’acollida” 2021. (AJT.CNV 62-2021) 

Aprovada la quarta addenda d’ampliació de mesures extraordinàries de  la COVID-19 
al Contracte Programa del Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per l’any 2021.(AJT.CNV 94-2021) 

 
 



 
 
 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 
 
Aprovada l’adjudicació de la gestió i dinamització del servei “Casa per la Solidaritat i la 
Pau, Flors Sirera”. (CON.LIA 19-2021) 

 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació 
Germà Tomàs Canet, Fundació Privada, per la promoció  de la salut mental, “Projecte 
MOSAIC” període 2021-2024. (AJT.CNV 95-2021) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes de primària i secundària de Manresa que es desplacen a 
l’escola Muntanya del Drac, a l’escola Serra i Húnter, a l’escola Flama i als diferents 
instituts de Manresa, 2020-2021.(AJT.CNV 91-2021)  
 


