Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
7 de setembre de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 39 que va tenir lloc el dia 31
d’agost de 2021.
Qüestions prèvies
Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 15620, d’1 de setembre de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
292/2021-B interposat contra la resolució de l’alcalde de 24 de maig de 2021 que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial d’indemnització per lesions
causades arran d’una caiguda a la carretera de Santpedor (entre els blocs 3 i 6).
Alcaldia - Presidència
Aprovada l’Oferta pública d’ocupació inicial, amb caràcter parcial, per a l’any 2021.
(AJT.DIC 65-2021)
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’assegurança, a primer risc, per
cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que constitueixen el
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa.(P 02/13) (CON.EXE 69-2021)
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’assegurança, a primer risc, per
cobrir les pèrdues o danys materials dels béns mobles o immobles que constitueixen el
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa.(P 04/15) (CON.EXE 70-2021)
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’assegurança d’accidents del
personal de l’Ajuntament de Manresa ( P 06/12) (CON.EXE 71-2021)
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’assegurança d’accidents del
personal de l’Ajuntament de Manresa ( P 01/15) (CON.EXE 72-2021)
Regidoria delegada de Presidència
Aprovada la modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de
2021, d’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de dos locals situats a
la planta segona de l’edifici del carrer Montserrat, núm. 4 de Manresa, a favor de la
Generalitat de Catalunya.(PAT.EXE 33-2021)

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat l’expedient de contractació de l’arrendament del sistema corporatiu de gestió
de bases de dades. (CON.EXP 3-2021)
Aprovada l’adjudicació del contracte consistent en la prestació d’assistència sanitària i
gestió de la incapacitat laboral transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament
de Manresa i els seus beneficiaris. (CON.LIA 9-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat l’expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries al Projecte de
Reparcel·lació del Pla parcial Plana del Pont Nou – Modificat. (GES.OGC 1-2021)
Aprovada l’adquisició directa de dues finques, una porció de la finca situada al carrer
Llibertat 42 i la situada al seu darrera, al passatge interior d’illa dels carrers Creu
Guixera, de la Font, Llibertat, i de les Bases de Manresa.(GES.CPV 5-2020)
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats
Aprovada la modificació del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar
restaurant situat a la Muralla de Sant Domènec, cantonada amb carrer Jaume I de
Manresa (Bar Maïami), per fer front als efectes de la COVID-19. (PAT.EXE 28-2021)
Aprovada la modificació del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del
quiosc de begudes situat davant del núm. 21 del Passeig Pere III (Quiosc del Mig), per
fer front als efectes de la COVID-19. (PAT.EXE 29-2021)
Aprovada la modificació del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del
quiosc de begudes situat davant del núm. 37 del Passeig Pere III (Quiosc Canaletes),
per fer front als efectes de la COVID-19. (PAT.EXE 30-2021)
Aprovada la modificació del cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del
quiosc de begudes situat a la Plaça Espanya de Manresa ( Bar Plaça), per fer front
als efectes de la COVID-19. (PAT.EXE 31-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d'Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de gestió i dinamització del casal de
joves La Kampana. (CON.LIA 13-2021)

