
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 26  que va tenir lloc el dia 24 
de maig de 2022  
 

Qüestions prèvies 

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 7499, de 23 de maig de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en  el recurs d’apel·lació 
interposat contra la Sentència núm. 96/2022, de data 30 de març de 2022, dictada pel 
Jutjat Contenciós administratiu núm, 4 de Barcelona, que desestimava el recurs 
contenciós administratiu núm. 63/2019 sobre expropiació per ministeri de la llei. 
. 
 
Donar compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.  
 
Decret de 22 de març de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 539/2021, interposat per 
BUILDINGCENTER, SA. 
 
Decret núm. 14 de 23 de març de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 478/2021, interposat per 
BANCO SANTANDER, SA. 
 
Sentència núm. 120 de 2 de maig de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 316/2020. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte de gual de vianants 
al riu Cardener (Can Poc Oli). Fase A. (CON.EXE 70-2022) 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte d’ampliació Plaça Sant Ignasi 
(segona licitació). (CON.LIA 23-2022) 

 
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 primera modificació del contracte de l’obra Actuacions de millora de 
l’espai públic 2021. Passeig del Riu. Tram Parc Josep Vidal.(CON.EXE 61-2022) 

 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda 
de begudes situat davant del número 8 del Passeig Pere III de Manresa. (Quiosc del 
Quimet) (PAT.CDP 2-2022) 

Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió 
administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes situat davant del número 8 del 
Passeig Pere III de Manresa. (Quiosc del Quimet). (PAT.EXE 32- 2022) 

 

Regidoria delegada de Turisme i Projecció de CIutat 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre la Fundació Espurnes Barroques. Músic i 
experiències al Territori Barroc i l’Ajuntament de Manresa  per a la realització de dos 
concerts emmarcats dins la programació del Festival Espurnes Barroques -  Manresa 
2022 Transforma. (AJT.CNV 39-2022) 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el contracte d’arrendament urbà de l’habitatge situat al carrer de Sant Maurici 
núm. 72, 2n 2a. de Manresa, per destinar-lo a habitatge d’inclusió social.(PAT.ARR 7-
2022) 

 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb la Casa de la Música de Manresa 
SCCL, SL i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per  al projecte de la Casa de la 
Música de Manresa per a l’any 2022. (AJT.CNV 36-2022) 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de redacció del Pla de comunicació del 
Museu del Barroc, dividit en quatre lots, com a actuació inclosa en el marc del 
programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. (CON.EXP  57-2021) 

 
 
 


