
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 46 que va tenir lloc el dia 13 
d’octubre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 18054, de 14 d’octubre de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
326/2021 interposat per ALTAMIRA SANTANDER REAL  ESTATE SA contra la 
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat el 19-5-2021 
contra desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de rectificació de 10-1-
2020 d’autoliquidació practicada en  concepte d’IIVTNU. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 18055, de 14 d’octubre de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
344/2021 interposat per ALTAMIRA SANTANDER REAL  ESTATE SA contra la 
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat el 19-5-2021 
contra desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de rectificació de 17-4-
2020 d’autoliquidació practicada en  concepte d’IIVTNU. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament de les places d’aparcament núm. 1, 
2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la planta soterrani de l’edifici Impuls, a favor de la societat 
Caixabank, SA. (PAT.EXE 47-2021) 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament del traster número 1 de la planta 
soterrani de l’edifici Impuls, a favor de la societat Caixabank, SA. (PAT.EXE 48-2021) 

 
Regidoria delegada de Presidència 

Aprovada la pròrroga del contracte de subministrament del sistema de videoacta, 
equips de gravació i transmissió de dades, i el seu manteniment, en modalitat 
d’arrendament. (CON.EXE 61-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla Parcial 
Sagrada Família, PPU 004 SFA SAGRADA FAMÍLIA, de Manresa.(GES.RPL 1-2020) 
 

 



Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei de menjador social de la 
ciutat de Manresa. (CON.EXE 43-2021) 

 


