
 
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 42 que va tenir lloc el dia 21 
de setembre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16416, de 17 de setembre de 2021, 
sobre formular oposició d’aquest Ajuntament al recurs d’apel·lació contra la 
Interlocutòria núm. 134/2021, de data 22 de juny de 2021 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, que desestimava el recurs contenciós administratiu 
núm. 419/2020 i aprovar la personació d’aquesta Administració davant la Sala del 
Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16505, de 20 de setembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
298/2021 interposat contra la Resolució del regidor delegat d'Urbanisme i Llicències de 
15-09-2017 que va imposar dues sancions per la comissió de d’infraccions molt greus, 
i contra la desestimació per silenci administratiu negatiu del recurs de reposició 
interposat el 25-10-2017 contra l'esmentada Resolució. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16624, de 21 de setembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
324/2021 interposat contra la resolució de l'alcalde de 13-05-2021 que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial en què es demana indemnització pels danys 
materials i personals causats arran d’un accident de cotxe. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 16625, de 21 de setembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
343/2021 interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu del 
recurs de reposició interposat el 19-05-2021 contra la desestimació per silenci 
administratiu de la sol·licitud de rectificació de data 17-04-2020 en relació amb 
l'autoliquidació de l'impost IVTNU. 

 
Alcaldia Presidència 
 
Aprovada la ratificació de la resolució de l’alcalde número. 16464, de 20 de setembre 
de 2021, sobre l’aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Manresa, per a la realització d’actuacions de 
custòdia fluvial al terme municipal de Manresa (AJT.DIC 76-2021).  

 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte del servei que consisteix 
en la prestació de determinats serveis postals i de missatgeria per a l’Ajuntament de 
Manresa (CON.EXE 15/2021).  

 
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 reparació i impermeabilització del sostre de l’aparcament del mercat de 
Puigmercadal. Fase1. (CON.EXP 15-2021). 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
del servei consistent en la redacció del “Projecte executiu de rehabilitació dels sostres 
de la fàbrica dels Panyos”. (CON.EXP 21-2021). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de redacció del projecte museogràfic 
executiu per al Museu del Barroc de Catalunya, inclòs en un ajut del Fons europeu de 
desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (CON.LIA 22/2021).   

 
Assumptes sobrevinguts 

Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús 
privatiu del lloc núm.5 de l’Espai Coworking de l’Ajuntament de Manresa ubicat al 
CEDEM. (AJT. CNV 104/2021). 

 
 
 
 
 
 
 


