
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 58 que va tenir lloc el dia 
21de desembre de 2021. 

 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió 
administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla del 
Carme, cantonada plaça Sant Domènec de Manresa.(AJT.DIC 115-2021) 

Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació de servei 
d’àpats a domicili del mes de setembre de 2021.(INT.FIS 10173-2021) 

Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació de servei 
d’àpats a domicili del mes d’octubre de 2021.(INT.FIS 10292-2021) 
 
Aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit en concepte de prestació de servei 
d’àpats a domicili del mes de novembre de 2021.(INT.FIS 10803-2021) 
 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovada la 2a modificació del servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades 
i connexió a internet.(CON.EXE 92-2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat inicialment, per segona vegada, el Pla Especial Urbanístic Equipament del 
Parc de Bombers a Bufalvent.(PLA.PES 1-2021) 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra projecte “Urbanització de l’avinguda dels 
Països Catalans. Tram Sud. Calçada Oest” (CON.LIA 27-2021) 

Aprovada l’adjudicació de l’obra de renovació de les fusteries exteriors de la planta 2a 

de la Fàbrica del Salt.(CON.LIA 36-2021) 

Aprovat el plec de clàusules administratives reguladores del contracte administratiu de 
l’obra “Projecte de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou. Fase 3 (subfases 3A, 
3B, 3C, 3D i 3J) (CON.EXP 52-2021) . 

 
 
 
 
 
 
 



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

Aprovat el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació i la despesa del servei d’assistència tècnica per a la 
redacció del pla d’accessibilitat de l’espai públic de Manresa.(CON.EXP 45-2021) 

Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament a favor d’aquest ajuntament, d’una 
parcel.la privada propietat de Landcompany 2020,SL, per a l’ús temporal d’aparcament 
públic en superfície, situada al carrer de la Dama número 6.(PAT.EXE 49-2021) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada la revisió de tarifes de l’aparcament del Mercat Municipal Puigmercadal. 
(CON.EXE 107-2021) 
 
 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 

 
Aprovada l’actualització de les tarifes de l’encàrrec de gestió per a la promoció turística 
de la ciutat i la gestió del Projecte Manresa 2022. (AJT.DIC 113-2021) 
 
Aprovada la primera modificació de l’encàrrec de gestió per a la  promoció turística de 
la ciutat i la gestió del Projecte Manresa 2022.(CON.ENC  85-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió temporal d’ús a favor d’aquest  ajuntament, del pati 
interior de l’edifici ubicat a la carretera de Vic,  162, per tal de ser utilitzat per a la 
Plataforma ciutadana d’aliments.(PAT.EXE 45-2021) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa.(AJT.CNV 142-2021) 

 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’oferta pública d’ocupació parcial de l’any 2021.(AJT.DIC 114-2021) 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives, el de prescripcions 
tècniques i l’expedient de contractació del servei consistent en la redacció del projecte 
executiu de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes.(CON.EXP 54-2021) 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’ Agència de l'Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Manresa en relació amb l’oficina de rehabilitació municipal per a la 
gestió des ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la  Generalitat de 
Catalunya en el context de l’instrument de recuperació Next Generation EU.(AJT.CNV 
135-2021) 
 


