
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 54 que va tenir lloc el dia 23 
de novembre de 2021. 

 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 20519, de 22 de novembre de 2021, 
sobre aprovar la compareixença d’aquesta Administració davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem, per formular oposició al recurs de cassació 
interposat contra la Sentència 2174/2021, de 7 de maig de 2021  dictada en el recurs 
ordinari núm. 412/2017 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (secció Tercera). 

 

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  

 
Interlocutòria núm. 221 de 13 d’octubre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
6 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 281/2021, interposat 
per BANCO SANTANDER, SA. 
 
Sentència núm. 303 de 4 d'octubre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 219/2021 
 
Sentència núm. 300 de 11 d'octubre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 117/2021 
 
Decret núm. 113 de 21 d'octubre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2021, interposat 
per ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA. 
 
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovada la pròrroga de l’encàrrec de gestió per a la prestació de serveis municipals 
als veïns de l’entitat del Pont de Vilomara, situada al terme municipal de Manresa, per 
part de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i  Rocafort.(AJT.CNV 121-2021) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de procuradoria per representar 
l’Ajuntament de Manresa, en processos en que s’hagi de personar al partit judicial de 
Barcelona.(CON.EXP 38-2021) 

 
 
 
 



 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada la divisió en fases del “Projecte d’urbanització del polígon 2 del Pla parcial 

La Parada”(AJT.DIC 101-2021) 

Aprovada l’addenda de pròrroga del conveni per a l’establiment del “títol social 
perifèric”, per al transport públic interurbà de viatgers entre diversos barris i el centre 
de la ciutat, per a l’any 2021.(AJT.CNV 63-2020) 

 
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 l’entitat Càritas 
Diocesana de Vic – Arxiprestal de Manresa per al  servei d’acollida social durant l’any 
2021.(AJT.CNV 38-2021) 

 
Regidoria delegada d’Habitatge 

Aprovada la minuta del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
la Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social  en l’àmbit de les polítiques i 
programes socials d’habitatge.(AJT.CNV 125-2021) 

 


