Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
5 d’octubre de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 44 que va tenir lloc el dia 28
de setembre de 2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 17096, de 28 de setembre de 2021,
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
143/2021 interposat contra la resolució de 01-02-2021, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial que demanava indemnització per les lesions sofertes a
causa d’una caiguda el dia 17-11-2017, al carrer Granollers.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 17097, de 28 de setembre de 2021,
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
287/2021, interposat per ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA 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 12-02-2020 en relació amb l’autoliquidació de l’impost IIVTNU
sobre un immoble.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 17098, de 28 de setembre de 2021,
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
343/2021, interposat per ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA contra la
desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud de rectificació de 13-02-2020 en
relació amb l’autoliquidació de l’impost IIVTNU sobre un immoble.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte del servei de xarxa
corporativa de comunicacions de dades i connexió a Internet de l’Ajuntament de
Manresa (CON.EXE 30/2019).

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la segona pròrroga de l’Acord marc
de subministraments d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra
i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (CON.LIA 34/2021).

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a
domicili municipal (CON.EXE 79/2021).

Regidoria delegada de Ciutat Saludable
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions
tècniques i l’expedient de contractació del servei de control integrat de plagues en
locals i edificis de titularitat municipal i diverses zones del municipi de Manresa
(CON.EXP 28/2021).

