Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
22 de juny de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 28 que va tenir lloc el dia 15 de juny de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11892, de 16 de juny de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
192/2021, interposat contra la resolució de l’alcalde de 23-2-2021 que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial d’indemnització per lesions sofertes a causa
d’una caiguda.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12084, de 17 de juny de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
219/2021 contra la inactivitat de l’Ajuntament en la resolució de l’expedient de
responsabilitat patrimonial a l’haver transcorregut un més des de la interposició de
recurs de reposició contra la Resolució de 5-3-2021.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12085, de 17 de juny de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
256/2021 contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la
resolució del Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat de 12-3-2020.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12092, de 18 de juny de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
256/2021, interposat per PRODUCCIONS CULTURALS TRANSVERSALS SL contra
l’acord de la Junta de Govern local de 8 de juny de 2021.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat el conveni marc de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Institut Castellet.(AJT.CNV 76-2021)
Aprovat el conveni marc de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Institut Pius Font I Quer.(AJT.CNV 78-2021)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat definitivament el “Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana, PMUt 022
Alcoholera”. (AJT.DIC 43-2021)
Aprovada l’adjudicació del lot 2 – remuntadors d’escales – del servei de manteniment
dels aparells elevadors, remuntadors d’escales i portes automàtiques de les
dependències municipals. (CON.LIA 46-2020)
Aprovada l’adjudicació del lot 3 – portes automàtiques – del servei de manteniment
dels aparells elevadors, remuntadors d’escales i portes automàtiques de les
dependències municipals. (CON.LIA 47-2020)
Aprovada l’esmena d’error material detectat en el dictamen d’aprovació definitiva del
projecte d’obra municipal ordinària d’Urbanització de l’avinguda Països Catalans. Tram
sud. Calçada oest. (AJT.DIC 45-2021)
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament de lluminàries per
la millora de l’eficiència energètica de la Biblioteca del Casino. (CON.EXE 21-2021)
Aprovada l’alienació directa de la porció de la parcel.la sobrera que confronta amb la
finca situada a la carreta de Vic 145.(GES.SEI 1-2021)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic
2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de Castellbell i
Jaume d’Arters) i actuacions en espais de vianants.(CON.LIA 5-2021)
Incoat expedient de declaració de caducitat de les concessions temporals per 5 anys
del dret funerari sobre els nínxols del Cementiri Municipal. (FUN.CAD)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Ajuntament de Manlleu com a entitat prestadora dels serveis d’Aula Mentor per a la
impartició de la formació prevista en el marc del Programa 30 Plus. (AJT.CNV 602021)
Aprovat el conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation i l’Ajuntament de Manresa, en el marc de l’esdeveniment “Mobile Week
Manresa 2021” (AJT.CNV 79-2021)
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat
Aprovat l’acord signat el dia 7 de juny de 2021, anomenat “Conveni de cooperació
entre l’Ajuntament d’Azpeitia i l’Ajuntament de Manresa per a la promoció del camí
Ignasià i del patrimoni històric i cultural vinculat a la figura d’Ignasi de Loiola”.(AJT.DIC
44-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Pere Tarrés, per a la realització d’unes colònies socials per a l’estiu 2021 en
que puguin participar infants en situació o risc d’exclusió social residents a
Manresa.(AJT.CNV 74-2021)
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració a signar entre la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa i l’Ajuntament de Manresa per al
desenvolupament del Pla de Desenvolupament Comunitari per l’any 2021.(AJT.CNV
68-2021)
Regidoria delegada de Ciutat Saludable
Aprovada la minuta del conveni entre el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per a l’accés a la base de dades de l’arxiu d’identificació
d’animals de companyia.(AJT.CNV 67-2021)
Regidoria delegada d’Esports
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions
tècniques i l’expedient de contractació del subministrament que consisteix en
l’arrendament de la gespa artificial de l’estadi municipal de futbol del Congost.
(CON.EXP 29-2021)
Assumptes sobrevinguts
Aprovat l’acord de protecció de dades entre parts corresponsables en el marc de
l’esdeveniment ”Mobile Week Manresa 2021”. (AJT.CNV 80-2021)

