
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 51 que va tenir lloc el dia 9 de 
novembre de 2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 19495, de 5 de novembre de 2021, 
sobre executar íntegrament i en els seus propis termes la Sentència núm. 21/2021 
dictada el dia 22 de gener de 2021, pel jutjat contenciós administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el  recurs contenciós administratiu núm. 152/2019 interposat contra la 
resolució dictada pel tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, del dia 4 d’octubre 
de 2018 per la qual se li imposava una sanció per una infracció a l’Ordenança de 
civisme i convivència ciutadana. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 19426, de 8 de novembre de 2021, 
sobre executar íntegrament i en els seus propis termes la Sentència núm. 218/2021 
que estima el recurs contenciós administratiu núm. 402/2016 interposat per SAREB, 
SA  contra la resolució de l’Alcalde núm. 7130, de data 13 de juliol de 2018, que va 
desestimar el recurs de reposició contra la  resolució del regidor delegat d’Habitatge i 
Barris, núm. 3478 de data 9 d’abril de 2018 que imposava la primera multa coercitiva 
per habitatges desocupats en situació anòmala. 

 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de  Manresa i Fundació Abadia 
de Montserrat 2025 per a l’exercici  2021.(AJT.CNV 99-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat definitivament el projecte d’obra ordinària “Projecte de tractament i millora dels 
camins del Mas de l’Oller”. (AJT.DIC 96-2021) 

Aprovada la minuta del contracte per a l’adquisició de dues finques situades al carrer 
Mossèn Vall 7 de Manresa.(GES.CON 1-2021) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
Aprovat el 5è conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de 
Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, Caixabank, SA, la Fundació 
Universitària del Bages (FUB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la 
convocatòria d’un premi a projectes empresarials – Bages.(AJT.CNV 120-2021) 

 

 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la modificació de l’encàrrec per a la gestió d’una campanya de foment de 
consum local, basada en l’emissió i bescanvi d’uns cupons que  cofinancen la compra 
a comerços i restaurants de proximitat.(CON.ENC 75-2021). 
 

Aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’associació d’empresaris del 
Polígon industrial de Bufalvent per a la delimitació i caracterització de l’Àrea de 
promoció econòmica urbana (APEU).(AJT.CNV 123-2021) 
 

 

 

 
 


