
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 55 que va tenir lloc el dia 
30de novembre de 2021. 

 
 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 21008, de 30 de novembre de 2021, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
426/2021, interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la 
rectificació d’autoliquidació per concepte de l’IIVTNU.  
 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 

Aprovada la contractació dels serveis d’advocacia per a la defensa jurídica de 
l’Ajuntament de Manresa en els procediments judicials que se segueixen arran de la 
mort violenta de la cooperant manresana Flors Sirera a Ruanda, l’any 1997.(CON.EXE 
84-2021) 

Aprovar la contractació de serveis d’advocacia per assumir la direcció jurídica en 
defensa d’una funcionaria municipal.(CON.EXE 88-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient del contracte d’execució 
d’obres “Projecte de millora seguretat viària nou pas Sant Cristòfol.(CON.EXP 50-
2021) 

Aprovat l’expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries al Projecte de 
reparcel·lació del polígon 3 del Pla Parcial Sagrada Família de Manresa. (GES.OJC 2-
2021) 

Atorgada la llicència municipal d’edificació per dividir un habitatge preexistent i 
reformar habitatges al carrer Nou, 1-3. (AJT.DIC 46-2021) 

Aprovada l’adquisició de les dues finques situades al carrer Mossèn Vall 7 de 
Manresa.(GES.CPV 2-2021) 

Aprovada l’adquisició d’una finca situada al carrer Mossèn Vall 5 de 
Manresa.(GES.CPV 4-2021) 

 

 
 



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

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte d’actuacions de 
millora de l’espai públic 2019. Actuacions en calçades.(CON.EXE 80-2021) 

Aprovada la primera modificació de l’obra corresponent al projecte “Àrea de gossos al 
passatge Dante”. (CON.EXE 93-2021) 

Aprovada la primera modificació de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2020. 
Parcs infantils.(CON.EXE 99-2021) 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 
2021. Passeig del Riu. Tram Parc Josep Vidal. (CON.LIA 37-2021) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada plaça Sant Domènec de 
Manresa.(PAT.CDP 4-2021) 

 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
Aprovada la 1a modificació de l’encàrrec de gestió de Fires, subministrament 
d’infraestructures i gestió d’espais del Palau Firal a Fundació Turisme i Fires de 
Manresa. (CON.ENC 79-2021) 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Manresa i la Cova Sant Ignasi – Manresa Fundació Privada per  a la promoció cultural 
i turística de Santuari de la Cova, de la casa d’Espiritualitat i del Camí Ignasià.( 
AJT.CNV 124-2021) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Habitatge 

Aprovada la modificació del text del conveni de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Manresa i Càritas Diocesana de Vic – Arxiprestal de Manresa per al 
desenvolupament del projecte de Masoveria Urbana 2021.(AJT.DIC 102-2021) 
 
 
 
 
 
 


