Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
20 de juliol de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 33 que va tenir lloc el dia 13 de juliol de
2021.
Qüestions prèvies
Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 13620, de 13 de juliol de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
120/2021 contra la resolució de 22-12-2020 que desestima la petició de revisió de la
fase de concurs en el procés selectiu CP1/2017-2018, per a la provisió en propietat de
13 places d’administratiu/va incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent al
2017-2018.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament del local número 4 de la primera
planta de l’edifici Impuls del Centre Tecnològic de Manresa (PAT.EXE 24/2021).
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Nova pista
esportiva descoberta per a l’escola Les Bases”. (AJT.DIC 55/2021).
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra de remodelació del vestíbul del centre cultural del Casino, fase 1 (CON.EXP
25/2021).
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra “Actuacions de millora de
l’espai públic 2020. Actuacions en espais de vianants” (CON.EXE 53/2021).
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de la Ciutat
Aprovada la pròrroga de l’encàrrec per a la gestió de fires i el subministrament
d’infraestructures per a diferents activitats firals, comercials i culturals a favor de la
Fundació Turisme i Fires de Manresa (CON.ENC 45/2021).

Assumptes sobrevinguts
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Banc Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) per afavorir el desenvolupament d’interès general
consistent en la realització de la Festa Major de la ciutat 2021. (AJT.CNV 89-2021)

