
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 49 que va tenir lloc el dia 26 
d’octubre de 2021. 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Atorgada la llicència d’obres i usos provisionals a la Comunitat de  Propietaris Centre 
Comercial Sagrada Família de Manresa, per a la construcció d’un aparcament públic de 
vehicles al Mercat de la Sagrada Família.(AJT.DIC 89-2021) 
 
Suspesa la tramitació del projecte de reparcel·lació del PMUT 019 “La Culla” de 
Manresa, fins esmenar deficiències. (GES.CPS 2 – 2021) 
 
Aprovada la memòria valorada “Projecte de millora seguretat viària Nou pas Sant 
Cristòfol”. (AJT.DIC 90-2021) 
 

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

Aprovada l’adjudicació del contracte mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2021. 
Millora àrea joc infantil Santa Clara.(CON.LIA 11-2021) 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
Aprovat un encàrrec per a la gestió de fires, el subministrament d’infraestructures i la 
gestió d’espais del Palau Firal, a la Fundació Turisme i Fires de Manresa. (CON.ENC 
60-2021) 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa sobre les condicions que han de regir l’acolliment de les 
unitats mòbils del servei local de teleassistència.(AJT.CNV 108-2021) 
 

Regidoria delegada de Cultura 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’Ajuntament de Manresa en relació a la transferència anual per a la gestió de 
l’Arxiu Comarcal del Bages per a l’any 2021.(AJT.CNV 112-2021) 
 

 



 

 

 

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la segona addenda al conveni de col·laboració signat amb el Departament 
d’Educació per a l’execució d’obres de reforma, adequació i millora d’escoles 
públiques.(AJT.CNV 109-2021) 
 

Regidoria delegada d’Esports 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de vigilància i consergeria dels camps de 
futbol municipals de Manresa, reservat a les organitzacions previstes a la disposició 
addicional 4a de la LCSP.(CON.EXP 20-2021) 
 


