
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 23  que va tenir lloc el dia 17 
de maig de 2022 i de la sessió extraordinària núm. 25 que va tenir lloc el dia 19 de 
maig de 2022. 
 

 
Qüestions prèvies 

Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  
 
Sentència núm. 38 de 14 de febrer de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 496/2021 
 
Decret núm. 17 de 17 de febrer de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 9/2022, interposat 
per BANCO SANTANDER, SA. 
 
Interlocutòria núm. 84,  de 15 de març de 2022,  del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de  Barcelona dictada en la Peça separada d’Incident 134/2021 d’extensió 
d’efectes de la Sentència núm. 282 de 20 de setembre de 2021 
 
Interlocutòria núm. 81 de 15 de març de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
7 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 375/2020 
 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte d’assegurança de la flota de vehicles 
municipals de l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXE 48-2022) 

 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat inicialment el “Pla Especial Urbanístic de definició i concreció de les 
condicions d’ordenació i edificació de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP)”. 
(PLA.PES 1-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte executiu de la 
reforma i ampliació del Pavelló Vell del Congost, fase vestidors.(CON.EXE 77-2021) 

 
 
 
 
 
 



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

Acceptada la renúncia a les concessions limitades de drets funeraris de sepultures del 
Cementiri Municipal i sol·licituds d’autorització de trasllat de restes.(FUN.REN) 

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

 
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. 9-10. (PAT.EXE 31-2022) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la modificació de part del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Manresa i l’entitat Fundació Convent de Santa Clara per a la plataforma dels 
aliments, la residència Rosa Oriol i el programa de pisos d’acollida per l’any 
2022.(AJT.DIC 49-2022) 

Aprovat el contracte d’arrendament urbà d’habitatge situat a la plaça de Josep Lluis 
Sert, número 4, 1r 1a de Manresa, destinat a allotjar-hi persones en situació 
d’emergència social.(PAT.ARR 5-2022). 

Aprovat el contracte d’arrendament urbà d’habitatge situat a la plaça de Josep Lluis 
Sert, número 4, 1r 2a de Manresa, destinat a allotjar-hi persones en situació 
d’emergència social.(PAT.ARR 6-2022). 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament a favor d’aquest  ajuntament, els locals 
1 i 2 ubicats a l’Av. dels Dolors, núm. 33, propietat de l’Institut Català del Sòl, amb 
destinació a llar d’infants. (PAT.EXE 15-2022) 

 
 
 
 


