
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
22 de març de 2022, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 12 que va tenir lloc el dia 15 
de  març de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3396, d’11 de març de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
516/2021, interposat contra la resolució de l’alcalde de 15-10-2021 que desestima la 
reclamació d’indemnització per lesions sofertes a causa d’una caiguda en unes 
escales del barri de la Balconada. 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada l’adjudicació del servei de disseny i execució d’una intervenció artística a 
través del mètode Basket Beat, amb un procés de facilitació comunitària i 
creativa.(CON.LIA 46-2021) 

Aprovada l’adjudicació del servei de difusió local i comarcal per mitjà de televisió de les 
activitats de Manresa.( CON.LIA 8-2020) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit PMUt 019 La Culla.(AJT.DIC 
18-2022) 

Aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del PMUt 019 La Culla.(GES.CPS 2-

2021) 

Aprovada la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia 19 d’octubre de 2021, pel qual s’aprova definitivament el 
projecte de reparcel·lació del Polígon 2 del Pla Parcial Sagrada Família.(GES.RPO 3-
2021) 
 
Aprovat inicialment el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Restauració i 
Mirador de la Torre de Santa Caterina” (AJT.DIC 19-2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
Aprovat el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i “l’entitat 
contractant” per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del 
programa 30 plus.(AJT.CNV 16-2022) 

Aprovada la primera addenda al conveni de col·laboració de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Manresa, per a la realització de programes de Formació i Inserció organitzats en la 
modalitat Pla de transició al treball (PTT).(AJT.CNV 20-2022) 

 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Acceptada la renúncia al contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la 
unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda 
núm. 114-115. (PAT.EXE 17-2022) 

Acceptada la renúncia al contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la 
unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda 
núm 15-16-17-18. (PAT.EXE 18-2022) 

 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
Aprovada la primera modificació de l’encàrrec de gestió a favor de Fundació Turisme i 
Fires de Manresa, per a la promoció turística de la ciutat i la gestió del Projecte 
Manresa 2022.(CON.ENC 12-2022) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) per al projecte Oficina 
d’assessorament legal en matèria d’estrangeria per a l’any 2022. (AJT.CNV 13-2022) 
 
 


