Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
29 de juny de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 30 que va tenir lloc el dia 22 de juny de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12507, de 23 de juny de 2021, sobre
designar el senyor Jesús Alonso Burgos, com a director de la defensa jurídica en el
procediment de Prèvies núm. 223/2021 que se segueix al Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm.8 de Manresa.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament de carburant pels
vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa.(CON.EXE 27-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament
de les previsions del PMUt 022 Alcoholera.(GES.CPS 1-2019)
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovades les tarifes de l’encàrrec que consisteix en el manteniment de les fonts
ornamentals de la ciutat de Manresa. (AJT.DIC 50-2021)
Declarada la caducitat de les concessions temporals per 5 anys dels drets funeraris
sobre els nínxols del Cementiri Municipal. (FUN.CAD)
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat
Aprovades les tarifes de l’encàrrec de gestió que consisteix en la promoció turística de
la ciutat i en la gestió del projecte Manresa 2022.(AJT.DIC 48-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’Ajuntament de
Manresa, per a la implementació del projecte museogràfic del Museu Comarcal de
Manresa per tal que esdevingui seu del Museu del Barroc a Catalunya. (AJT.CNV 582021)
Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI
Aprovada la contractació del serveis d’advocacia per a la defensa jurídica de
l’Ajuntament de Manresa en la causa oberta pel Jutjat de Violència sobre la Dona núm.
1 de Manresa, en relació amb el feminicidi esdevingut el dia 14 d’abril de
2021.(CON.EXE 54-2021)

Assumptes sobrevinguts
Deixat sobre la taula l’encàrrec de gestió de la promoció turística de la ciutat i la gestió
del projecte Manresa 2022, a la Fundació Turisme i Fires de Manresa (CON.ENC
40/2021).
Aprovat l’encàrrec de gestió del manteniment preventiu, correctiu i de conservació de 10
fonts ornamentals municipals de la ciutat de Manresa, a Aigües de Manresa SA
(CON.ENC 25/2021).

