
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 22 que va tenir lloc el dia 11 de maig de 
2021. 

 
Alcaldia 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa, que regula l’adhesió de l’Arxiu Municipal de Manresa a la 
Xarxa d’Arxius Municipals.(AJT.CNV 42-2021) 

 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 

Aprovada la primera pròrroga del contracte del servei de recollida, transport i lliurament 
de correspondència de l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXE 28-2021) 

 

Regidoria delegada de Centre Històric  

Aprovat l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un immoble 
situat a la plaça Sant Ignasi, núm. 9, baixos, a favor d’aquest Ajuntament, amb 
destinació al programa Escodines Emprèn!. (PAT.ARR 2- 2021) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra inclosa als projectes “Ascensor 
Passeig Pere III – carrer Circumval·lació i Actuacions de  millora de l’espai públic 2019 
– vorera Circumval·lació”. (CON.EXE 38-2021) 

 

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) pel qual es regulen les condicions 
d’atorgament d’una subvenció en concepte de gestió i dinamització del centre 
comercial urbà al llarg de l’any 2021.(AJT.CNV 48-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de begudes situat davant del número 8 del Passeig Pere III de Manresa (Quiosc del 
Quimet).(PAT.CDP 2-2021) 

 
 
 
 



 
 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

Aprovat l’usdefruit temporal a favor de l’Ajuntament de Manresa sobre un local situat al 
carrer Sobrerroca, número 12, baixos, de Manresa, propietat de SAREB, amb destí a 
finalitats socials.(PAT.USF 1-2021) 

Aprovada la pròrroga del contracte del subministrament d’aliments amb destí a la 
Plataforma d’ajuda alimentària, lot 1 – Ous. (CON.EXE 24-2021) 

Aprovada la pròrroga del contracte del subministrament d’aliments amb destí a la 
Plataforma d’ajuda alimentària, lot 2 – Llet sencera. (CON.EXE 25-2021) 

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 

Aprovat el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i  Hisenda, i l’Ajuntament de Manresa 
per col·laborar en l’organització de  l’exposició “Feminista havies de ser”. (AJT.CNV 
53-2021)                                                                             

 

Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la minuta de conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Manresa, el 
Consell Comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l’execució d’actuacions del 
projecte “Bages. Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022, en el marc del Programa 
“Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona. (AJT.CNV 61-2021) 

 


