
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
1 de febrer de 2022, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm.3 que va tenir lloc el dia 25 de 
gener de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 659, de 20 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
435/2021, interposat per BANCO SANTANDER, SA contra la desestimació presumpta 
per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra l'autoliquidació en 
concepte de l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(IIVTNU). 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 660, de 21 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
436/2021, interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos Humans 
i Govern Obert de 1 de setembre de 2021 que desestima la petició del recurrent d’una 
compensació econòmica pel fet d’assistir a una citació judicial als jutjats de Manresa el 
dia 17 de juny de 2021, mentre estava de baixa per incapacitat temporal. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 732, de 24 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
539/2021, interposat per BUILDINGCENTER, SA contra  la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició presentat el 06-02-2021 contra la desestimació 
per silenci de la sol·licitud de rectificació i petició de devolució de l'ingrés indegut 
presentada el 30-10- 2015  relativa a l'autoliquidació de l'Impost sobre l'Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 795, de 25 de gener de 2022, sobre 
designar el lletrat senyor Miguel Angel Andreu Moreno i el lletrat senyor  Pau Martinez 
Signes, integrants del Bufet Vallbé, S.L.P,  com a directors de la  defensa jurídica en el 
recurs contenciós administratiu núm. 171/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 
7 de Barcelona. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 888, de 26 de gener de 2022, sobre 
designar el lletrat senyor Miguel Angel Andreu Moreno i el lletrat senyor  Pau Martinez 
Signes, integrants del Bufet Vallbé, S.L.P,  com a directors de la  defensa jurídica en el 
recurs contenciós administratiu núm. 151/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 
4 de Barcelona. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 910, de 26 de gener de 2022, sobre 
designar el lletrat senyor Miguel Angel Andreu Moreno i el lletrat senyor  Pau Martinez 
Signes, integrants del Bufet Vallbé, S.L.P,  com a directors de la  defensa jurídica en el 
recurs contenciós administratiu núm. 203/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 
11 de Barcelona. 

 

 



 

 

Donar compte d’informes sobre resolucions judicials.  

 
Decret núm. 86 de 14 de setembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2017 – Peça 
separada d’Incident d’extensió d’efectes num. 107/2020 
 
Provisió de 9 de setembre de 2021 del Tribunal Suprem - Sala Tercera Contenciosa 
Administrativa, dictada en el recurs de cassació 392/2021 
 
Sentència núm. 282,  de 20 de setembre de 2021,  del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 104/2020 
 
 

Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en la publicació 
d’anuncis, publicitat institucional i campanyes informatives en rotatiu imprès d’abast 
local.(CON.EXP 51-2021) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovat el conveni específic de cooperació educativa entre l’Escola d’Enginyeria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per a la realització de 
les pràctiques acadèmiques externes del grau en ciutats intel·ligents i sostenibles. 
(AJT.CNV 4-2022) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat definitivament l’expedient d’operacions jurídiques  complementàries, al Projecte 
de reparcel·lació del polígon 3 del Pla Parcial Sagrada Família de Manresa.(GES.OJC 2-
2021) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Acceptada la renúncia al contracte de 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), subscrit amb l’entitat mercantil ARAUNVI MANRESA SL. 
(PAT.EXE 2-2022) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la primera pròrroga del contracte del servei de mediació inclusiu “Entre 
Tothom”. (CON.EXE 102-2021) 

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Casal Cultural Dansaires Manresans per a l’organització de la Festa de la Llum 2022. 
(AJT.CNV 1-2022) 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Associació Manresa de Festa per a l’organització i gestió de la Fira de l’Aixada 2022. 
(AJT.CNV 5-2022) 

 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei consistent en la gestió i 
dinamització del Casal de Joves la Kampana. (CON.EXE 104-2021) 

 
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 
 
Aprovada la minuta del contracte d’arrendament del local situat a la planta baixa de 
l’escala F del carrer Flor de Lis, núm. 22, per tal de destinar-lo a seu social de 
l’Associació de Veïns del barri del Poble Nou de Manresa. (PAT.ARR 8-2021) 

 
 

 


