Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
21 de desembre de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 57 que va tenir lloc el dia 14
de desembre de 2021.
Alcaldia Presidència
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances(exp.2018.07) i a l’acord marc de la
pòlissa de danys a edificis i instal·lacions.(CON.LIA 52-2021)
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga del contracte de subministrament de carburant pels vehicles de
la flota de l’Ajuntament de Manresa.(CON.EXE 101-2021)
Regidoria delegada de Presidència
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Manresa
per a la restauració i ampliació de la part instrumental de l’orgue de la Col·legiata
Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa.(AJT.CNV 140-2021)
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovada l’adjudicació del contracte d’arrendament a llarg termini del sistema
corporatiu de gestió de bases de dades.(CON.LIA 14-2021)
Aprovada l’adjudicació del servei de manteniment d’equips d’impressió i
subministrament de fungibles.(CON.LIA 35-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte de rehabilitació dels sostres
dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa.(CON.LIA 20-2021)
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovada l’ampliació del termini d’execució de l’obra Actuacions de millora de l’espai
públic 2021. Ampliació vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de
Castellbell i Jaume d’Arters) i actuacions en espais de vianants.(CON.EXE 108-2021)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament
de Manresa per executar conjuntament l’actuació Concertació i estratègia per al
desenvolupament econòmic de Manresa i el Bages.(AJT.CNV 136-2021)
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació
Germà Tomàs Canet per a la millora de l’ocupabilitat i la integració sociolaboral de
persones amb malaltia mental.(AJT.CNV 138-2021)
Aprovat l’annex al conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació
temporal d’ús privatiu del mòdul núm. 3 del Viver d’empreses de l’Ajuntament de
Manresa ubicat al CEDEM - Centre de Desenvolupament Empresarial. (AJT.CNV 1412021)
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. 13-14-23-24.(PAT.EXE 65-2021)
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i les Associacions
d’Empresaris dels Polígons de Bufalvent, els Trullols, els Dolors i Pont Nou, per a la
col·laboració en el desenvolupament d’accions de suport a la millora del Polígon i de la
competivitat de les empreses que hi son ubicades.(AJT.CNV 137-2021)
Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la liquidació del contracte del servei educatiu de llars d’infants, lot 1 (L’Estel,
la Lluna i el Petit Príncep), adjudicat a la Fundació Pere Tarrés, corresponent al curs
escolar 2020-2021.(CON.EXE 89-2021)
Aprovada la liquidació del contracte del servei educatiu de llars d’infants, lot 2 (La Llum
i Bressolvent), adjudicat a l’entitat Suara Serveis, SCCL, corresponent al curs escolar
2020-2021.(CON.EXE 94-2021)
Regidoria delegada d’Esports
Aprovada l’adjudicació del contracte 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.LIA 40-2021)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
diferents administracions locals per a la gestió del projecte Bages Llar i Cures 20212022.(AJT.CNV 132-2021)

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Universitat Politècnica de Catalunya per a l’execució d’actuacions del projecte Bages,
Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022. (AJT.CNV 139-2021)
Aprovat el conveni regulador de les condicions de la llicència d’ocupació temporal d’ús
privatiu del mòdul núm. 5 del Viver d’empreses de l’Ajuntament de Manresa ubicat al
CEDEM.(AJT.CNV 143-2021)
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, el
Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de Sallent i Sant Fruitós del Bages per a
la gestió del projecte “Indústria Circular al Bages 2021”(AJT.CNV 44-2021)

