
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 50 que va tenir lloc el dia 2 de 
novembre de 2021. 

 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments de Manresa, Mura, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant 
Fruitós de Bages, Sant Llorenç Savall i Talamanca, i l’Associació de propietaris 
forestals Valls de Montcau per a la prevenció d’incendis forestals, mitjançant el foment 
de la gestió forestal.(AJT.CNV 116-2021) 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 

Aprovat el conveni per a l’execució de les operacions del PECT BAGESS.(AJT.CNV 
118-2021) 
 

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

Aprovat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Club de Tir 
Precisió Manresa per a la utilització de les instal·lacions del club  de tir. (AJT.CNV 111-
2021) 
 
 
Regidoria delegada de Centre Històric 

Aprovat el procés de concurrència pública per al contracte de subarrendament d’un 
local comercial situat al carrer de les Escodines, núm. 20 de Manresa, destinat a 
l’emprenedoria comercial i artesanal, dins del programa Escodines Emprèn. (PAT.VAR 
15-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada definitivament la substitució de la modalitat del sistema d’actuació 
urbanística per reparcel·lació del polígon 2 del Pla Parcial d’ordenació del sector 
industrial Els Comtals, subsector 1 (actualment PPU 005 Comtals 1). (GES.CSA 1-
2021) 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació 
de l’obra d’urbanització del passatge Torrent dels  Predicadors.(CON.EXP 18-2021) 

 
 
 



 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 

Aprovada la tercera pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació al ens locals de Catalunya, adjudicat 
pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, 
SAU.(CON.EXE 90-2021) 
 
Atorgada la pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
Municipal.(FUN.PRO) 

Atorgada la concessió de drets funeraris per 5 anys del Cementiri Municipal. 
(FUN.CO5) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i diversos 
ajuntaments per executar conjuntament l’actuació, “Promoció i millora dels Polígons i 
les empreses del Bages 2021-2022.(AJT.CNV 117-2021) 
 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Habitatge 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Vic – 
Arxiprestal de Manresa per al desenvolupament del projecte de Masoveria Urbana 
2021. (AJT.CNV 107-2021) 
 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació Germà Tomàs Canet per a la promoció de la salut mental “Projecte Mosaic” 
per l’any 2021.(AJT.CNV 115-2021) 
 
 
 


