
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
26 d’abril de 2022, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 18  que va tenir lloc el dia 19 
d’abril de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5112, de 13 d’abril de 2022, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 11 de maig de 2023 a la 
Sala de Vistes del Jutjat Social de Manresa en les actuacions 142/2022. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5259, de 13 d’abril de 2022, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 11 de maig de 2023 a la 
Sala de Vistes del Jutjat Social de Manresa en les actuacions 141/2022. 

Donatt compte de la resolució de l’alcalde núm. 5291, de 14 d’abril de 2022, sobre 
designar el senyor Jesús Alonso Burgos, com a director de la defensa jurídica en el 
procediment abreujat 22/2022 del Jutjat d’Instrucció núm.3 de Manresa.  

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la minuta del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Manresa, per a la regulació de les subvencions concedides amb càrrec al Programa de 
Crèdit Local, destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractes pels 
Ajuntaments i EMD de la província, per al finançament d’inversions en obres i serveis 
públics. (AJT.CNV 28-2022)  
 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada l’adjudicació del servei de procuradoria per representar l’Ajuntament de 
Manresa en processos en que s’hagi de personar al partit judicial de Barcelona. 
( CON.LIA 41-2021) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat inicialment el “Pla Especial modificació puntual del Pla especial Oller del 
Mas”.(PLA.PES 2-2022) 

Aprovat inicialment el Projecte de Reinstal·lació de gespa, millora del drenatge 
d’aigües pluvials i sistema de reg del camp de futbol Pare Ignasi Puig al barri del 
Xup.(AJT.DIC 35-2022) 

Aprovada la desestimació d’una al·legació i l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització “Urbanització del carrer Arquitecte Montagut. Tram comprès entre 
carretera del Pont de Vilomara i carrer Gaudí”. (AJT.DIC 34-2022)   



Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment dels sistemes d’alarma. 
(CON.EXP 12-2020) 

 

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

Aprovat el projecte “Actuacions de Millora de l’espai públic 2022.  Millora Àrea de joc 
infantil del Xup”. (AJT.DIC 37-2022) 

Aprovat el projecte “Actuacions de Millora de l’espai públic 2022.  Millora Àrea de joc 
infantil Sant Pau”. (AJT.DIC 38-2022) 

 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre la Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Foundation i l’Ajuntament de Manresa, en el marc de l’esdeveniment “Mobile Week 
Manresa 2022”. (AJT.CNV 29-2022)   
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació del 
Convent de Santa Clara per a la Plataforma dels aliments, la residència Rosa Oriol i el 
Programa “Pisos d’acollida” per a l’any 2022.(AJT.CNV 24-2022) 

 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la pròrroga del concert social per a la provisió de places d’acolliment 
residencial temporal o d’urgència a la ciutat de Manresa.(AJT.DIC 22-2022)  

 


