
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 40 que va tenir lloc el dia 7 de 
setembre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 15870, de 8 de setembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
151/2021 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i 
Govern Obert de 9-2-2021 que desestima el recurs de reposició interposat contra la 
resolució de 25-11-2020 que va desestimar la reclamació de nomenament de 
funcionària de carrera. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 15871, de  8 de setembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
290/2021 interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans i 
Govern Obert d’11-2-2021 que efectua el cessament amb efectes 1-3-2021 de la plaça 
de tècnica de grau mitjà treballadora social que ocupava la recurrent amb caràcter de 
funcionària interina. 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació del servei de 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1), 
durant el mes de gener de 2021, a favor de la societat mercantil CESPA,SA. (INT.FIS 
701/2021) 

Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació del servei de 
manteniment i neteja de places i espais verds del  municipi de Manresa (sector 1), 
durant el mes de febrer de 2021, a favor de la societat mercantil CESPA,SA. (INT.FIS 
1919/2021) 

Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de  prestació del servei 
de manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 2), 
durant el mes de febrer de 2021, a favor de la Fundació Ampans. (INT.FIS 2669/2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
de l’obra “Projecte d’urbanització del carrer Germà Isidre (Tram central)”. CON.EXP 
30-2021) 

 

 



 

Aprovada la primera modificació del contracte de les obres incloses a la fase del 
“Projecte de nous accessos a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Tancaments i Intervenció 
a la façana oest (partició en fases)” i el conjunt d’actuacions del “Projecte de 
consolidació de sostres de l’Antic Col·legi de Sant  Ignasi (revisió de preus)” vinculades 
al programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. (CON.EXE 65-2021). 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovada la rectificació del plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques reguladores del contracte del servei de redacció del projecte museogràfic 
executiu per al Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa) (CON.EXE 74-
2021) 
 


