
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 11 que va tenir lloc el dia 9 de març de 
2021. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3599, de 8 de març de 2021, sobre 
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 7/2021, 
interposat contra la resolució del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil de 2-11-2020, que desestima el recurs de reposició interposat contra la 
desestimació de les al·legacions presentades en l’expedient administratiu sancionador 
20982798A, incoat per imposició de denúncia per estacionar un vehicle. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 3718, de 10 de març de 2021, sobre 
designar el senyor Jesús Alonso Burgos, per a la defensa jurídica en el  Procediment 
Abreujat núm. 143/2019 que es tramita al Jutjat d’Instrucció núm.2 de Manresa, en tant 
que part acusadora.  

 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació 
Sociocultural la Xarxa de Manresa per a l’exercici 2021.(AJT.CNV 14-2021) 
 
Aprovada l’addenda a l’acord entre l’Ajuntament de Manresa, Basquet Manresa, SAD, 
Foment del Bàsquet, Fundació Privada i Aigües de Manresa, SA, signat el 13 de juliol 
de 2018, que regula el règim de pagament  i cessió de crèdit de diverses obligacions 
econòmiques existents entre les parts, i presa de raó per part de l’Ajuntament de 
Manresa.(AJT.DIC 8-2021) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

 
Aprovada l’adjudicació del subministrament que consisteix en l’arrendament d’una 
unitat del vehicle híbrid Kia Niro amb transformació policial de paisà, a traves de 
l’acord marc de l’ACM (exp. 2016.02) – lot 3. (CON.LIA 27-2020) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al darrera del carrer de la Font 
núm.21, al passatge interior d’illa dels carrers Creu Guixera, de la Font, Llibertat, i de 
les Bases de Manresa. (GES.CPV 2-2020) 

 



Aprovat l’acord pel qual es declara deserta la licitació de l’obra nous accessos a l’antic 
col·legi Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la façana oest (modificació del pressupost 
fase B), com a actuació inclosa en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020. (CON.LIA 42-2020) 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent 
 

Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient del contracte mixt 
“Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Millora àrea joc infantil Selves i Carner”. 
(CON.EXP 43-2020) 

Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i  l’expedient de contractació 
de l’obra “Àrea de gossos passatge Dante”. (CON.EXP 5-2021) 

 

Àrea de Desenvolupament Local 

 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 

Aprovat el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i  l’expedient 
de contractació per a la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes 
situat davant del número 8 del Passeig de  Pere III, (Quiosc del Quimet) de Manresa, a 
adjudicar per procediment obert.(PAT.CDP 2-2021) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Municipal Joan Abelló, de  Mollet del Vallès, i el 
senyor Antoni Gelonch Viladegut, relatiu a la producció de l’exposició itinerant “De 
Paris a Nova York. Dels pre-impressionistes a l’odissea americana. Obres de la 
col·lecció Gelonch Viladegut”. (AJT.CNV 5-2021) 
 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb la Casa de la Música de Manresa 
SCCL i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per al  Projecte Casa de la Música 
de Manresa per a l’any 2021. (AJT.CNV 15-2021) 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat a l’antiga església de 
Casa Caritat, a favor de l’entitat Colla Castellera Tirallongues. (PAT.EXE 9-2021) 
 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local 29 i una part del local 28, 
immobles ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI 
Gestió i Disseny, SCCL. (PAT.EXE 10-2021) 
  
Aprovada la primera addenda al conveni de col·laboració de 2 d’octubre de 2020, 
formalitzat entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Manresa, per a l’execució de les obres de 
reforma, adequació i millora a escoles públiques d’aquest municipi. (AJT.CNV 32-
2021) 
 
 
 
 



 
 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Centre d’Esports Manresa, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per les 
despeses derivades de la participació del primer equip a la Lliga Nacional de tercera 
divisió durant la temporada 2020-2021.(AJT.CNV 16-2021) 

 
 


