
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 31 que va tenir lloc el dia 29 de juny de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 12767, de 28 de juny de 2021, sobre  

aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós  

Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.  

233/2021 interposat per VALLS HERMANOS, SL contra la resolució de 19-03-2021  

que desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 17-02-2021 que  

imposava una sanció tributària per infracció de l'art. 203.5 de la Llei General Tributària,  

per no atendre per tercera vegada un requeriment degudament notificat. 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació  dels serveis 
postals prestats durant el mes de gener de 2021 (INT.FIS 2117/2021). 
 
 Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de  prestació dels serveis 
postals prestats durant el mes de febrer de 2021 (INT.FIS 2118/2021). 
 
Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació dels serveis 
postals prestats durant el mes de març de 2021 (INT.FIS 3884/2021). 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Aprovada la devolució de garantia de l’obra que consisteix en la millora del camí vell  
de Rajadell (CON.EXE 13/2021). 

 Aprovada l’autorització de circular de forma provisional per l’illa de vianants del barri 
de les Escodines (AJT.DIC 52/2021). 

Aprovada definitivament la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del 
Pla de millora urbana “Pla especial la Dama- PE 17”, de Manresa (AJT.DIC 49/2021). 

Aprovat inicialment el “Pla Especial Urbanístic Equipament del Parc de Bombers a 
Bufalvent”, de conformitat amb allò que disposa l’article 85.1 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Aprovat inicialment la substitució de la modalitat de sistema d’actuació per 
reparcel·lació del Polígon 2 del Subsector 1 del Pla Parcial Els Comtals, de Manresa, 
de la modalitat de compensació bàsica a la modalitat de cooperació. (GES.CSA 
1/2021). 



 
Àrea de Desenvolupament Local 

 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 

Aprovat l’encàrrec de gestió de la promoció turística de la ciutat i la gestió del projecte 
Manresa 2022, a la Fundació Turisme i Fires de Manresa (CON.ENC 42/2021). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 

Aprovada la modificació del pacte cinquè del conveni de col·laboració entre  
l’Ajuntament de Manresa i l’entitat CAE, Formació i Serveis Socioculturals, per a l’any  
2021. (AJT.DIC 47/2021). 
 
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Associació de Veïns de les 
Escodines i l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament del Pla de 
Desenvolupament Comunitari al barri de les Escodines (AJT.CNV 75/2021). 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de 
l’obra “Projecte d’urbanització de l’avinguda dels Països Catalans. Tram sud. Calçada  
oest (CON.EXP 27/2021). 

 

Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions 
tècniques i l’expedient de contractació de la gestió i dinamització del servei Casa per la 
Solidaritat i la Pau, Flors Cirera” (CON.EXP 2/2021). 

 

 


