
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 22  que va tenir lloc el dia 10 
de maig de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcaldessa accidental núm. 6437, de 6 de maig de 
2022, sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
156/2022-A interposat contra la resolució de la regidora delegada de Recursos 
Humans i Govern Obert de 10 de març de 2022 que denega la sol·licitud de pagament 
de les gratificacions per jubilació i jubilació  anticipada previstes en els articles 40 i 41 
de l'Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionaris al servei de 
l'Ajuntament de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcaldessa accidental núm. 6438, de 6 de maig de 
2022, sobre designar el lletrat senyor Miguel Angel Andreu Moreno i el lletrat senyor 
Pau Martinez Signes, integrants del Bufet Vallbé, S.L.P,  com a directors de la defensa 
jurídica en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2021 del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 12 de Barcelona. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6595, d’11 de maig de 2022, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 19 de gener de 2023 a 
la Sala de Vistes del Jutjat Social de Manresa en les actuacions 245/2022. 

 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovat el Conveni de col·laboració a subscriure entre la Comissió pro “Espai Quico 
Mestres”, l’Oficina multidisciplinar Batlle i Roig Arquitectura i l’Ajuntament de Manresa 
per a la creació de l’”Espai Quico Mestres” a la Torre de Santa Caterina. (AJT.CNV 35-
2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 2) 
(CON.EXE 93-2019) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment i neteja de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 2) 
(CON.EXE 18-2022) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la venda de dues accions de la societat mercantil Aigües de Manresa SA, a 
favor de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló. (PAT.ALI 2-2022) 
 
 
 
 
 



Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la contractació de serveis d’advocacia per a la defensa de l’Ajuntament de 
Manresa en el procediment abreujat 120/2021, obert al jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona.(CON.EXE 3-2022) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022. (AJT.DIC 47-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’ordinadors 
personals mitjançant arrendament a llarg termini.(CON.EXE 33-2022) 

 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la 
retirada de vehicles declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en 
instal·lacions municipals i el seu posterior dipòsit i desballestament.(CON.EXE 65-
2022)   

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovar inicialment el “Projecte de rehabilitació de l’Antic Col·legi Sant Ignasi. Acabats 
i instal·lacions (àmbits oest i sud). Fase B.” (AJT.DIC 45- 2022) 

Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada a la llera del riu Cardener, entre la 
resclosa dels Panyos i la fàbrica d’aquest mateix nom.(GES.CPV 1-2022) 

Aprovada la devolució de garantia de l’obra Actuacions al parc del Cardener – Pont 
Nou.(CON.EXE 40-2022) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del servei de manteniment dels aparells elevadors, 
remuntadors d’escales i portes automàtiques de les dependències municipals: lot 1 – 
Ascensors i plataformes verticals minicàrregues.(CON.EXE 29-2022) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del servei de manteniment dels aparells elevadors, 
remuntadors d’escales i portes automàtiques de les dependències municipals: lot 2 – 
remuntadors d’escales.(CON.EXE 30-2022) 

Aprovat l’expedient de pròrroga del servei de manteniment dels aparells elevadors, 
remuntadors d’escales i portes automàtiques de les dependències municipals: lot 3 – 
portes automàtiques. (CON.EXE 31-2022). 

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

Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’Espai Públic 2022. Actuacions en 
camins (1). (AJT.DIC 43-2022) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat 
Associació Manresa de Festa per a la programació, organització i gestió de la Festa 
Major 2022.(AJT.CNV 33-2022) 

 


