Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
21 de setembre de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 41 que va tenir lloc el dia 14
de setembre de 2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16149, de 14 de setembre de 2021,
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
350/2021 interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 22 de novembre de 2019
pels danys ocasionats per la caiguda d’un arbre a la via pública en un vehicle.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16150, de 14 de setembre de 2021,
sobre aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
203/2021 interposat contra la resolució de l’alcalde de 12 de març de 2021 que
desestima el recurs presentat sobre la petició de nul·litat i petició d’anul·labilitat, que es
demana de forma subsidiària a la nul·litat del procés de selecció Pl01/2019-2 Sergent
de la Policia Local.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la ratificació de la resolució de l’alcalde relativa a l’atorgament d’una llicència
d’ocupació temporal d’ús privatiu sobre uns espais del Palau Firal, a favor de Servei
Català de la Salut.(AJT.DIC 73-2021)
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 de construcció d’una pista esportiva descoberta per a l’Escola Les Bases.
(CON.EXP 34-2021)
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra de renovació de les fusteries exteriors de la planta 2ª de la fàbrica del Salt.
(CON.EXP 36-2021)
Aprovat definitivament el “Projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer
Sant Andreu. (AJT.DIC 74-2021)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del
Cementiri Municipal. (FUN.PRO)
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació
de l’obra actuacions de millora de l’espai públic 2021. Passeig del Riu. Tram Parc
Josep Vidal. (CON.EXP 40-2021)
Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Religions
for Peace per a la realització del fòrum internacional d’espiritualitat “Cruïlla de
camins”.(AJT.CNV 96-2021)
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació “La
Caixa” pel desenvolupament del Projecte Manresa 2022 Transforma. (AJT.CNV 1022021)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Acceptada la cessió gratuïta, en règim de comodat, de l’estatueta corresponent al
Premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula en la 12a edició dels Premis Gaudí, a
favor de l’Ajuntament de Manresa. (PAT.COM 1-2021)
Regidoria delegada d’Esports
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament consistent en l’arrendament
de la gespa artificial de l’estadi municipal de futbol del Congost. (CON.LIA 24-2021)

