
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 27  que va tenir lloc el dia 31 
de maig de 2022  
 

Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8165, de 31 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 els recursos 
d’apel·lació interposats contra les interlocutòries de data 29 d’octubre de 2021, 
dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestimaven 
els recursos de revisió interposats contra els Decrets que van declarar acabades les 
Peces Separades d’Extensió d’efectes de Sentència.    
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte basat en l’acord marc dels serveis de 
col·laboració amb la Intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer 
de subvencions de l’ACM. (CON.EXE 39-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte d’assegurança de danys materials al 
patrimoni municipal de l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXE 64-2022) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada l’adjudicació del contracte del servei consistent en la redacció del “projecte 
executiu de rehabilitació dels sostres de la Fàbrica del Panyos”. (CON.LIA 32-2021) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra inclosa als Projectes 
“Ascensor Passeig Pere III – c. Circumval·lació i actuacions de millora de l’espai públic 
2019 – vorera Circumval·lació. (CON.EXE 45-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte executiu de la 
reforma i ampliació del Pavelló Vell Congost fase vestidors. (CON.EXE 67-2022) 

Atorgada la llicència municipal d’edificació per ampliar una indústria existent per a la 
fabricació de resines, Fase 2, corresponent a la nau de fabricació 2, part de l’edifici de 
serveis, dipòsit d’aigua i depuradora, al carrer Pons i Enrich, 22-26. (AJT.DIC 51-2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Fundació Pere Tarrés, per a la realització d’unes colònies socials per a l’estiu 2022 en 
que hi puguin participar infants en situació o risc d’exclusió social residents a 
Manresa.(AJT.CNV 37-2022) 

Aprovada la pròrroga de l’arrendament d’un local propietat de l’empresa Pirelli 
Neumaticos, SA, ubicat a l’interior d’una nau industrial a l’avinguda Pirelli, s/n, de 
Manresa, amb destinació a l’emmagatzematge de  productes d’alimentació per al  Banc 
d’Aliments. (PAT.EXE 30-2022) 

 


