
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 25 que va tenir lloc el dia 25 de maig de 
2021. 

 
Alcaldia 
 
Aprovat l’acord conjunt entre el soci principal i els socis col·laboradors de la xarxa pilot 
europea anomenada “Objectius Globals per a les Ciutats”, en el marc del Programa 
Operatiu URBACT III. (AJT.CNV 71-2021)  

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 

Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta, formulat per la mercantil CONSTRUARGEL 
3000 SL, referent a una porció de la finca de la seva propietat situada a la Muralla de 
Sant Francesc núm. 19, qualificada com a sistema viari.(GES.CSS 3-2020) 

Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment de 
diferents elements d’extinció contra incendis dels edificis municipals.(CON.LIA 21-2020) 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra nous accessos a l’antic col·legi de Sant 
Ignasi. Tancament i Intervenció a la façana oest (actualització de  pressupost fase B) 
com a actuació inclosa en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020.(CON.LIA 8-2021) 
 

 

Àrea de Desenvolupament Local 

 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 

Aprovada la minuta del conveni d’Agrupació d’entitats per a la sol·licitud i realització 
d’un Projecte Singular. (AJT.CNV 54-2021) 

Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús 
privatiu del mòdul núm. 6 del Viver d’empreses de  l’Ajuntament de Manresa ubicat al 
CEDEM.(AJT.CNV 70-2021) 

 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 9-
10. (PAT.LIA 3-2021) 

 

 



Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 13-
14-23-24. (PAT.LIA 4-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 19-
20-21-22. (PAT.LIA 5-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 25-
26-27. (PAT.LIA 6-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 37-
38. (PAT.LIA 9-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 43-
44-45. (PAT.LIA 11-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 76-
77-78. (PAT.LIA 12-2021) 

Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat 
comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 
114-115. (PAT.LIA 14-2021) 

Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels 
llocs de venda núm. 7-8. (PAT.LIA 2-2021) 

Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels 
llocs de venda núm. 33-34-35. (PAT.LIA 7-2021) 

Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pel 
lloc de venda núm. 36. (PAT.LIA 8-2021) 

Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels 
llocs de venda núm. 39-40. (PAT.LIA 10-2021) 

Aprovada la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels 
llocs de venda núm. 87-88-89-90. (PAT.LIA 13-2021) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 

Aprovada l’addenda del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Manresa per a desplegar actuacions 
d’acolliment lingüístic al municipi per a l’any 2021. (AJT.CNV 56- 2021) 

 
 
 



 
 
 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 

Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
i l’expedient de contractació del Servei de gestió i  dinamització del Casal de Joves la 
Kampana. (CON.EXP 13-2021) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del 
servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep Lot 1. 
(CON.EXE 50-2021) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del 
servei públic municipal de les llars d’infants la Llum i Bressolvent Lot 2. (CON.EXE 51-
2021) 

Aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de  Manresa, per l’execució de 
les obres de manteniment a escoles públiques del  municipi.(AJT.CNV 66-2021) 

 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del lot 1 – ascensors i plataformes verticals minicàrregues – del 
servei de manteniment dels aparells elevadors, remuntadors d’escales i portes 
automàtiques de les dependències municipals. (CON.LIA 45-2020) 
 
 


