
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 56 que va tenir lloc el dia 9 de 
desembre de 2021. 

 
 
Qüestions prèvies 

Sentència núm. 230 de 22 de setembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 294/2018 

 

Decret núm. 130 de 2 de novembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 343/2021, interposat per 
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE AS. 
 

Interlocutòria núm. 255 de 29 d’octubre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, dictada en el procediment abreujat 387/2017 - P.S. Extensió d’efectes de la 
sentencia 10/2021A 

 
Interlocutòries núm. 250, 251, 252, 247, 248, 249, 253 i 254 de 29 d’octubre de 2021 del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, dictades en el procediment abreujat 387/2017 - 
P.S. Extensió d’efectes de la sentència núms. 115/2020, 117/2020, 118/2020, 5/2021, 6/2021, 
7/2021, 13/2021 i 14/2021 

 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat el projecte de l’obra municipal ordinària anomenada “Enderroc de tres finques 
a la plaça Bonavista. (AJT.DIC 103-2021) 

 

Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 

 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Patronal metal·lúrgica de la Catalunya Central per a l’execució d’actuacions del 
projecte Bages. Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022. (AJT.CNV 126-2021) 

Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de 
Navàs i l’Ajuntament d’Artés per a la gestió del projecte “ l’Obradora. Espai 
agroalimentari compartit de la Catalunya Central. (AJT.CNV 130-2021) 

 
 
 
 
 
 



 
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de 
Manresa i el Bisbat de Vic per a la promoció cultural i turística de la Col·legiata Basílica 
de Santa Maria de l’Alba de Manresa (La Seu). (AJT.CNV 129-2021) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Institut Català Internacional per la Pau per a la itinerància de l’exposició “Cara a cara 
amb les violències: Relats de resiliència a Centreamèrica”. (AJT.CNV 128-2021)   

 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 

Aprovat el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. (AJT.CNV 110-
2021) 

 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la minuta d’escriptura de compravenda i l’adquisició directa d’una finca 
situada al carrer Rubió i Ors 2-6 de Manresa, propietat de la societat mercantil 
INMOBYP SL. (GES.CPV 3-2021) 
 
 

 
 
 
 
 
 


