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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 3 que va tenir lloc el dia 26 de gener de 
2021. 
 
 
Qüestions prèvies 

 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 2873 de 30 de juny de 2020 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 424/2017 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovada la devolució de garantia definitiva del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu del quiosc de begudes situat a la plaça d’Espanya de Manresa. (Bar 
Plaça). (PAT.EXE 1-2021) 

Aprovada la devolució de garantia definitiva del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 37, 
de Manresa. (Quiosc Canaletes). (PAT.EXE 2-2021) 

Aprovada la devolució de garantia definitiva del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu del quiosc de begudes situat al passeig de Pere III, davant del número 21, 
de Manresa. (Quiosc del Mig). (PAT.EXE 3-2021) 

 
Regidoria delegada Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovat el conveni marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 
entre la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa. 
(AJT.CNV 1-2021) 

Aprovat el conveni marc de cooperació educativa entre l’Escola d’Enginyeria de la 
Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a la realització de les 
pràctiques acadèmiques externes del Grau en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles. 
(AJT.CNV 6-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada definitivament la substitució de la modalitat del sistema de gestió urbanística 
que preveu el polígon d’actuació urbanística PAUt_072 Mossèn Serapi Farré. (GES.CSA 
2-2019) 

 



 

Aprovat inicialment el Projecte d’instal·lació de gespa artificial i reg per aspersió al 
camp de futbol de La Balconada.(AJT.DIC 3-2021)  

Aprovat inicialment el Projecte d’urbanització de l’àmbit del PMU-m001 Hospital. 

(AJT.DIC 4-2021) 

 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Actuacions de millora de l’espai públic 
2020. Actuacions en espais de vianants”. (CON.LIA 30-2020) 

 
Assumptes sobrevinguts 

Aprovada l’adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat 
públic i instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa.(CON.LIA 57/2019) 
 
Aprovada l’adjudicació del lot 1 (sector sud-est) reservat a centres especials 
d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció (DA 4a LCSP) del servei de 
manteniment del verd urbà de la ciutat de Manresa.(CON.LIA 35/2020) 
 
Aprovada l’adjudicació del lot 2 (sector nord-oest) del servei de manteniment del verd 
urbà de la ciutat de Manresa.(CON.LIA 36/2020) 
 


