
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 52 que va tenir lloc el dia 16 
de novembre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 20120, de 17 de novembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
436/2021, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans 
i Govern Obert d’1 de setembre de 2021, que desestima la petició del recurrent d’una 
compensació econòmica per tal d’assistir a una citació judicial als jutjats de Manresa. 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament de les naus núm. 1 i 2 de l’edifici 
Impuls, a favor de l’entitat mercantil DEPORVILLAGE, SL. (PAT.EXE 54-2021) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 

 
Aprovada l’adjudicació del subministrament de programari de control horari, amb 
serveis d’implantació i manteniment.(CON.LIA 23-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de construcció d’una pista esportiva 
descoberta per l’escola Les Bases. (CON.LIA 31-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

Aprovada la modificació i segona pròrroga del contracte del servei que consisteix en el 
repartiment d’àpats a domicili al municipi de Manresa.(CON.EXE 87-2021) 

Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat 
Associació Clam Societat i Cinema per a la realització de  la 17a edició del Clam, 
Festival Internacional de cinema social de Catalunya 2021. (AJT.CNV 100-2021) 

Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Comitè 
local de Creu Roja Espanyola a Manresa sobre la  promoció i desenvolupament de 
diferents activitats d’interès social per aquest any 2021.(AJT.CNV 85-2021) 

 
 



 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Manresa per al Pla 
educatiu d’entorn del curs 2021-2022.(AJT.CNV 119-2021) 

 

 
 


