
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm.7 que va tenir lloc el dia 15 de 
febrer de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1818, de 10 de febrer de 2022, sobre 
aprovar la personació davant la Sala del Social del Tribunal Superior de  Justícia de 
Catalunya en el recurs de suplicació contra la Sentència núm. 423/2021 de 9 de 
desembre de 2021 del Jutjat Social de Manresa dictada en el procediment ordinari 
280/2020.  

 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada de Centre Històric 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de subarrendament del local comercial situat al 
carrer de les Escodines, núm. 20 de Manresa, destinat a l’emprenedoria comercial i 
artesanal, dins del programa Escodines Emprèn. (PAT.ARR 2-2022) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana de regulació de la composició volumètrica 
Passatge Balmes. (PLA.PMU 1-2021)   

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra d’urbanització del passatge Torrent dels 
Predicadors.(CON.LIA 39-2021) 

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

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per cinc anys del Cementiri 
municipal.(FUN.CO5)  

Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
Cementiri municipal.(FUN.PRO) 

Aprovat el projecte, redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Actuacions de millora de l’espai públic 2022. Actuacions en 
calçades. Asfaltats”. (AJT.DIC 14-2022) 

Aprovat el projecte, redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Actuacions de millora de l’espai públic 2022. Actuacions en 
espais de vianants”. (AJT.DIC 15-2022) 

 

 



Aprovat el projecte, redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “ampliació vorera Bases de Manresa. Avinguda Universitària – 
Ramon d’Iglesias”. (AJT.DIC 16-2022) 

Aprovada la resolució del contracte de serveis de comunicacions de veu fixa i de veu i 
dades mòbils de l’Ajuntament de Manresa – lot 3: servei de renovació, ampliació i 
manteniment d’infraestructura de la veu IP. (CON.EXE 19-2022) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat l’arrendament de tres locals situats a la carretera de Vic,  núm. 54, cantonada 
amb carrer Bilbao, propietat de la societat NARGAM SA, per activitats destinades a 
persones amb vulnerabilitat social. (PAT.ARR 1-2022)   
 

Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació de l’assegurança de la flota de vehicles municipals de 
l’Ajuntament de Manresa. (CON.LIA 14-2022) 
 
 


