
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 23 que va tenir lloc el dia 18 de maig de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9346, de 17 de maig de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
129/2021, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació 
per responsabilitat patrimonial per danys soferts en un accident de circulació 
presumptament a causa d’un forat a la via  pública. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9642, de 18 de maig de 2021, sobre 
aprovar la interposició de recurs d’apel·lació davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona contra la interlocutòria núm. 104/2021 que estima la sol·licitud 
d’extensió d’efectes de la sentència núm. 238/2019 de 4 d’octubre de 2019.  

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9767, de 19 de maig de 2021,sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 
interposat contra la interlocutòria núm. 61/2021 que va desestimar la sol·licitud 
d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 238/2019 de 4 d’octubre de 2019. 

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

Provisió de 25 de març de 2021, dictada per la Sala contenciosa administrativa – Secció 
Primera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 7420/20, preparat contra la 
Sentència de 18 de maig de 2020 del Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 
389/2017. 

 
Sentència núm. 1472 de 26 de març de 2021 de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 350/2018 

 
Sentència núm. 1741/2021,  de 24 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – 
Sala Social, dictada en el Recurs de suplicació 46/2021 interposat contra la Sentència núm. 
284/2019,  de 12 de novembre, del Jutjat Social núm. 1 de Manresa dictada en les actuacions 
procediment ordinari núm. 640/2017-G  

 
 
Àrea de Serveis Generals 
 

Regidoria delegada d’Hisenda 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament de les places 38 a 43 de 
l’aparcament de vehicles de l’edifici Impuls a favor de CAIXABANK, SA.  (PAT.EXE 18-
2021) 

 

 



Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  

Aprovada la primera modificació i la pròrroga del contracte dels serveis de xarxa 
corporativa de comunicacions de dades i connexió a Internet.(CON.EXE 16-2021) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient del contracte mixt 
“Actuacions de millora de l’espai públic 2021. Millora àrea joc infantil Santa 
Clara”.(CON.EXP 9-2021) 

 

Àrea de Desenvolupament Local 

 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 

Aprovades les tarifes a aplicar a l’encàrrec de la campanya de foment del consum 
local, a gestionar per FUNDACIÓ I FIRES DE MANRESA.(AJT.DIC 31-2021)   

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Habitatge 

Aprovada l’addenda de pròrroga per al 2021 del conveni de col·laboració entre 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu al Programa de 
Mediació per al lloguer Social. (AJT.CNV 63-2021) 

Aprovada l’addenda de pròrroga per al 2021 del conveni de col·laboració entre 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu al funcionament 
de l’Oficina Local d’Habitatge.(AJT.CNV 64-2021) 

Aprovada el conveni de col·laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa per a l’ús de l’aplicació informàtica anomenada “Control del 
Parc Administrat per l’Agència”(AJT.CNV 65-2021) 

 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic per a la restauració de la col·legiata de 
Santa Maria de l’Alba, a Manresa, per a l’anualitat  2021.(AJT.CNV 52-2021)   

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovat un encàrrec per a la gestió d’una campanya de foment del consum local, a la 
Fundació Turisme i Fires de Manresa.(CON.ENC 30-2021) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aprovat l’Annex al conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació 
temporal d’ús privatiu del mòdul núm. 4 del Viver d’empreses de l’Ajuntament de 
Manresa ubicat al CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial.(AJT.CNV 69-
2021) 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
del servei per a la revisió del Projecte d’obres complementàries i refós d’obres 
bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou. (CON.EXP 19-2021)  
 


