
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 14 que va tenir lloc el dia 
22de  març de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 4107, de 23 de març de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
564/2021, interposat per SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA contra la resolució 
de l’alcalde de 8 de novembre de 2021 que desestima la reclamació d’indemnització 
per danys soferts en un vehicle. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 4108, de 23 de març de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
53/2022, interposat contra la desestimació de la reclamació per responsabilitat 
patrimonial en la que demanava indemnització per una caiguda. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 4208, de 24 de març de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Tribunal superior de Justícia 
de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 495/2021, interposat per 
JOSEL SLU contra la resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per la qual es 
declaren diversos municipis com a àrees amb mercat d’habitatge tens. 
 
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovada la convalidació del protocol signat entre l’Ajuntament de  Manresa i Universitat 
Politècnica de Catalunya per a la creació d’un pol de formació i coneixement. (AJT.DIC 
25-2022) 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada l’adhesió a la 1a pròrroga de l’acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances i a la 1a pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances: 
Responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’administració (lot 3) (CON.LIA 21-
2022) 

Aprovada l’adhesió a la 1a pròrroga de l’acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances i a la 2a pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances: 
Responsabilitat Civil i Patrimonial (lot 2) (CON.LIA 22-2022) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la 
subscripció i implantació d’una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria 
municipal.( CON.EXE 21-2022) 

 
 



Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  
 
Aprovat el conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes entre la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.(AJT.CNV 22-2022) 

 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament, instal·lació, manteniment i 
garantia de terminals, accessoris i equips complementaris de ràdio digital, compatibles 
amb la xarxa de radiocomunicacions RESCAT (TETRA), mitjançant la modalitat 
d’arrendament a llarg termini. (CON.EXP 17-2022) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte actuacions de 
rehabilitació del xalet de Casa Caritat. Sala Principal.( 2a  licitació)(CON.EXE 43-2022) 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’execució d’obres “Projecte de millora seguretat 
viària nou pas Sant Cristòfol”. (CON.LIA 45-2021) 

Aprovada l’actualització de pressupost del projecte “Ampliació de la plaça de Sant 
Ignasi”. (AJT.DIC23-2022) 
 

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.C05) 

Aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
Aigües de Manresa, SA. Per a l’execució de les obres contingudes en el “Projecte de 
millora i ampliació de la urbanització del carrer Sant Andreu” aprovat definitivament el 
dia 21 de setembre de 2021.(AJT.CNV 105-2021) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa relatiu a la cessió d’ús d’un espai 
per a la prestació del servei tècnic de punt de trobada a Manresa.(AJT.CNV 21-2022) 

Aprovada la pròrroga del concert social per a la provisió de places residencials per a 
gent gran a la ciutat de Manresa subscrit amb Sant Andreu Salut, Fundació Privada. 
(AJT.DIC 21-2022) 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat declarar deserta la licitació de l’obra projecte d’ampliació de la plaça de Sant 
Ignasi.(CON.LIA 8-2022) 
 


