
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm.5 que va tenir lloc el dia 1 de 
febrer de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1070, de 31 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
478/2021, interposat per BANCO SANTANDER, SA contra la desestimació presumpta 
per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra l’autoliquidació en 
concepte de l’IIVTNU. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1071, de 31 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
9/2022, interposat per BANCO SANTANDER, SA contra la desestimació per silenci 
administratiu de la sol·licitud de rectificació de 10-9-2020 en relació amb les 
autoliquidacions practicades en concepte de l’IIVTNU. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1072, de 31 de gener de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
496/2021, interposat contra la resolució del regidor delegat d’Hisenda de 16-07-2021 
que desestima el recurs de reposició presentat en data 7-1-2020 contra l’autoliquidació 
de l’IIVTNU. 
 
Donar compte d’informes sobre resolucions judicials.  

 
Sentència núm. 1741/2021,  de 24 de març, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – 
Sala Social, dictada en el Recurs de suplicació 46/2021 interposat per contra la Sentència núm. 
284/2019,  de 12 de novembre, del Jutjat Social núm. 1 de Manresa dictada en les actuacions 
procediment ordinari núm. 640/2017-G. 
 
Interlocutòria de 7 de maig de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya – Sala 
Social, dictada en el Recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 197/2021, 
dimanant de la suplicació 46/2021,  interposat contra la Sentència 1741/2021 abans referida. 
 
Interlocutòria de 3 de novembre de 2021 de la Sala del social del Tribunal Suprem, dictada en 
el recurs de queixa núm. 39/2021, interposat contra la Interlocutòria del TSJC de 7 de maig de 
2021. 

 

Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la ratificació de la resolució de l’alcalde núm. 880, de 26 de gener de 2022, 
relativa a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal d’ús privatiu sobre uns 
espais del Palau Firal, a favor del Servei Català de la Salut.(AJT.DIC 9-2022) 

 



Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovat el conveni marc de cooperació educativa entre l’Institut Quercus i l’Ajuntament de 
Manresa. (AJT.CNV 8-2022)                                        

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Projecte d’urbanització del carrer 
Germà Isidre (Tram central)” (CON.LIA 30-2021) 

Aprovat el desistiment del procediment de licitació del servei consistent en la redacció 
del projecte executiu de rehabilitació de la Fàbrica  Nova. Cobertes i façanes.(CON.LIA 
51-2021) 

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

Aprovat l’acord pel qual es declara deserta la licitació del contracte de servei 
d’assistència tècnica per a la redacció del Pla d’accessibilitat de l’espai públic de 
Manresa.(CON.LIA 43-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la resolució del contracte del subministrament d’aliments amb destí a la 
Plataforma d’ajuda alimentària, lot 2 – Llet  sencera.(CON.EXE 15-2022) 

 
Regidoria delegada d’Habitatge 
 
Aprovada la minuta d’addenda per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge.(AJT.CNV 133-2021)    

Aprovada la minuta d’addenda per a l’any 2022 del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, relatiu al Programa 
de Mediació per al Lloguer Social.(AJT.CNV 134-2021)                             

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament a favor d’aquest ajuntament, d’un 
local situat a la Plaça Major número 3, planta soterrani i accés al carrer del Balç, amb 
destinació a usos municipals.(PAT.EXE 62-2021) 

Acceptada la cessió gratuïta, en règim de comodat, de l’obra anomenada “Auca de la 
Llum” de Joan Vilanova i Roset, a favor de  l’Ajuntament de Manresa, amb destí al 
Museu de Manresa.(PAT.COM 1-2022)      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament a favor d’aquest Ajuntament, dels 
locals situats a la planta baixa i planta primera del carrer de la Mel número 5, amb 
destinació a Ludoteca, propietat de FORUM,SA. (PAT.EXE 3-2022) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració a signar entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament  de Manresa per a la 
creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.(AJT.CNV 2-2022) 

 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el centre educatiu 
Lluís de Peguera de  la Generalitat de Catalunya per a l’ús social de la sala esportiva i 
la sala Simeó Selga del centre educatiu durant l’any 2022. (AJT.CNV 6-2022) 

 
 
 


