
 
 
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
13 d’octubre de 2021, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 45 que va tenir lloc el dia 5 
d’octubre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 17276, d’1 d’octubre de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
338/2021 interposat per ATENEU LES BASES AIE contra les resolucions del Regidor 
delegat d'Hisenda de 21-05-2021 que van desestimar els recursos de reposició 
interposats contra les resolucions de 09-07-2020, 24-11-2020 i  29-01-2021 que van 
aprovar l'aportació municipal al finançament de l'explotació de la concessió d'obra 
pública de construcció i explotació de l'Ateneu Les Bases. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 17473, de 5 d’octubre de 2021, sobre 
designar el senyor Jesús Alonso Burgos, com a director de la defensa jurídica en el 
procediment de Judici sobre delictes lleus núm. 161/2021 del Jutjat d’Instrucció núm.8 
de Manresa.  

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament dels locals núm. 0, 2 i 3 de la planta 
primera, i els locals 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la planta segona de l’edifici Impuls, a favor de la 
societat CAIXABANK, SA.(PAT.EXE 46-2021) 

 
Regidoria delegada de Presidència 

Assumit el compromís d’elaborar el Pla d’acció de conformitat amb la metodologia de 
l’Agenda Urbana Espanyola.(AJT.DIC 86-2021) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment d’equips d’impressió i 
subministrament de material fungible. (CON.EXP 31- 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per la implantació d’usos lúdics, 
esportius i d’esbarjo a la finca de la Guia.(PLA.PES 2/2019). 
 
Aprovada l’adjudicació del servei per a la revisió del Projecte d’obres complementàries 
i refós d’obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou. (CON.LIA 18-2021) 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 25 Anys del Cementiri 

Municipal.(FUN.C25 6-2015) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació per a la 
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la 
muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec de Manresa.(PAT.CDP 4-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de biblioteques municipals 
(XBM)(AJT.CNV 88-2021) 

 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei de control integrat de 
plagues en locals de titularitat municipal i diverses zones del municipi de Manresa. 
(CON.EXE 68-2021) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la minuta de la quarta addenda al conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de 
Manresa per al Pla educatiu d’entorn del curs 2021-2022.  (AJT.CNV 106-2021) 

 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la modificació i pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Síndic de 
Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, signat el 18 d’octubre de 
2017.(AJT.DIC 87-2021) 
  
 


