
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 21  que va tenir lloc el dia 3 
de maig de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte d’informes sobre resolucions judicials.  

 
Decret núm. 5, de 19 de gener de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2021, interposat per 
BANCO SANTANDER, SA. 
 
Decret núm. 11, de 25 de gener de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2020 
 
Interlocutòria núm. 33 de 2 de febrer de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 527/2021, interposat per 
BANCO SANTANDER, SA. 
 
Decret núm. 22 d’11 de febrer de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 435/2021, interposat per 
BANCO SANTANDER, SA. 
 
 
Alcaldia -  Presidència 
 
Aprovada la 2a addenda a l’acord entre l’Ajuntament de Manresa, Basquet Manresa, 
SAD, Foment del Basquet , Fundació Privada i Aigües de  Manresa, SA, signat el 13 de 
juliol de 2018, que regula el règim de pagament i  de cessió de crèdit de diverses 
obligacions econòmiques existents entre les parts i presa de raó per part de 
l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 40-2022) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de procuradoria en els assumptes 
contenciosos administratius, en tràmit, en què es part l’Ajuntament de 
Manresa.(CON.EXP 20-2022) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada la minuta del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i la 
societat mercantil GESDIP, SAU en relació a l’execució d’un enllaç provisional de la 
Ctra. de Vic amb el carrer Pujada Roja de Manresa.(AJT.CNV 31-2022) 

 
 



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

Aprovada la incoació d’expedient d’imposició de penalitats, en el  marc del contracte de 
subministrament i instal·lació de 1.031 lluminàries  amb tecnologia LED en substitució 
de les lluminàries existents a l’enllumenat  públic de la ciutat de Manresa lot 1-3-
4.(CON.EXE 66-2022) 

 
 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Acceptada la renúncia al contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la 
unitat comercial del Mercat Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda 
núm. 46-47-48.(PAT.EXE 27-2022) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de la 
Joventut i l’Ajuntament de Manresa en el marc del Projecte Carnet Jove 
Local.(AJT.CNV 32-2022) 

 
 
Regidoria delegada d’Esports  
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Manresa per impartir en espai 
municipals part de cicles formatius de la família professional d’Activitats físiques i 
esportives que ofereix l’Institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada.(AJT.CNV 25-
2022) 

 


