
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 47 que va tenir lloc el dia 19 
d’octubre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 18696, de 21 d’octubre de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
332/2021 interposat per ATENEU LES BASES AIE contra l’Acord de la Junta de 
Govern Local de 20-5-2021 referent a distribució de beneficis.  

 

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  

 

Interlocutòria núm. 105 de 21 de gener de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017 – 
Peça separada d’Incident d’extensió d’efectes num. 56/2020 
 
Interlocutòria de 30 de juliol de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 279/2020, interposat per 
COSMÉTICA SOLIDARIA, SL. 
 
Decret d’1 de setembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 349/2016 
 
Interlocutòria núm. 657 de 14 de setembre de 2021 de la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel.lació núm. 271/2021 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 

Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació del servei de 
difusió local i comarcal per mitjà de televisió de les activitats de Manresa.(CON.EXP 1-
2020) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra de remodelació del vestíbul del Centre 
Cultural del Casino, fase 1. (CON.LIA 21-2021) 

 

 



 

 

Aprovat definitivament el segon expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries 
al Projecte de Reparcel·lació del Pla parcial Plana del Pont Nou – Modificat. (GES.OJC 
1-2021) 

Aprovat inicialment el “Projecte d’urbanització del carrer Arquitecte Montagut. Tram 
comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Gaudí.(AJT.DIC 57-2021) 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
Aprovades les tarifes de l’encàrrec per a la gestió de fires, subministrament 
d’infraestructures i gestió d’espais del Palau Firal.(AJT.DIC 85-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

Aprovada la segona i última pròrroga del contracte del servei de recollida, trasllat i 
custòdia d’animals de companyia, salvatges urbans a la via pública i prevenció de la 
zoonosi de Manresa. (CON.EXE 67-2021) 

 


