
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 12 que va tenir lloc el dia 16 de març 
de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3921, de 12 de març de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
15/2021, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i 
Govern Obert de 06/11/2020, que desestima el recurs de reposició interposat contra la 
denegació de pagament de les gratificacions previstes en els articles 40 i 41 de l’Acord 
de condicions  econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de 
l’Ajuntament de Manresa. 

 

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

 
Interlocutòria núm. 148/2020, de 30 de setembre, 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. 138/2019 
 

Decret 12/2021, de 8 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, dictada en el recurs abreujat 20/2019, que suspèn la vista oral i declara 
acabat el procediment per desistiment de l’actora. 
 
Sentència núm. 4908,  de 25 de novembre de 2020,  de la Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel·lació núm. 53/2020, interposat  contra la Sentència de 28 de novembre de 
2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 456/2014. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la fundació 
Foment del Bàsquet, Fundació Privada, per a la promoció de la ciutat. (AJT.CNV 37-
2021) 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de 
l’Ajuntament de Manresa, derivada de l’acord marc aprovat pel Consorci Català de 
Desenvolupament local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. (CON.EXE 
20-2021) 
 



Aprovar, si escau, la pròrroga de l’assegurança de responsabilitat dels càrrecs electes 
i personal al servei de l’administració, derivada de l’acord marc aprovat  pel Consorci 
Català de Desenvolupament local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
(CON.EXE 22-2021) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra corresponent al Projecte d’enderroc de la 
Carpa del Passeig del Riu.(CON.LIA 34-2020) 

Aprovada la tarifa a aplicar per la posada a disposició de places d’aparcament per a 
vehicles municipals al pàrquing Centre Històric de  Manresa. (AJT.DIC 16-2021) 
 
Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al darrera del carrer Llibertat 36-38, al 
passatge interior d’illa dels carrers Creu Guixera, de la Font, Llibertat, i de les Bases de 
Manresa. (GES.CPV 6-2020) 
 
Aprovat el manteniment de la suspensió del termini per a l’aprovació definitiva del 
projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla parcial d’ordenació  del sector industrial 
els Comtals, subsector 1. (AJT.DIC 17-2021) 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 

Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
Cementiri municipal.(FUN.PRO) 

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal.(FUN.CO5) 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovat el “Projecte de nous accessos a l’Antic Col·legi Sant Ignasi. Tancaments i 
intervenció a la façana oest ( actualització de pressupost fase B)” ( AJT.DIC 18-2021) 
 


