
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 29  que va tenir lloc el dia 14 
de juny de 2022  
 

Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 8722, de 13 de juny de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 
186/2022 interposat contra la resolució de l’alcalde de 14 de febrer de 2022 que 
desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució de 3-12-2021 que 
declarava la prescripció de la reclamació de responsabilitat patrimonial per lesions 
sofertes per una caiguda. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde accidental núm. 8922, de 14 de juny de 
2022, sobre aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 16 de juny 
de 2023 a la Sala de Vistes del Jutjat Social de Manresa en les actuacions 187/2022. 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 9008, de 15 de juny 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 Interlocutòria de data 29 d’octubre de  2021, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona, que desestimava el recurs de revisió 
interposat contra el Decret núm. 46/2021 que va declarar acabada la Peça Separada 
d’Extensió d’efectes de Sentència núm. 109/2022  
 
Alcaldia - Presidència 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació 
Abadia de Montserrat 2025 per a l’exercici 2022. (AJT.CNV 40-2022) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de recollida, transport i lliurament de 
correspondència de l’Ajuntament de Manresa.(CON.EXP 28-2022) 
 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del subministrament, instal·lació, manteniment i 
garantia de terminals, accessoris i equips complementaris de ràdio digital, compatibles 
amb la xarxa de radiocomunicacions RESCAT, mitjançant la modalitat d’arrendament a 
llarg termini.(CON.LIA 16-2022) 

 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada la selecció dels cinc participants que es convidaran a presentar la proposta 
d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció i posterior 
direcció del Projecte executiu de rehabilitació de la Fàbrica Nova. Cobertes i façanes. 
(AJT.DIC 55-2022) 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Projecte de rehabilitació i reforç 
estructural del Pont Nou. Fase 3 (subfases 3A, 3B, 3C, 3D i 3J).  (CON.LIA 50-2021) 
 
Aprovada inicialment la “Modificació puntual del PEUPM Fitxa P004 Jutjats de Primera 
Instància”. (PLA.PES 4-2022) 

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

Aprovada l’adjudicació del contracte les obres “Actuacions de millora de l’espai públic 
2022. Actuacions en espais de vianants” i “Actuacions de  millora de l’espai públic 
2022. Ampliació vorera Bases de Manresa. Avinguda Universitària - Ramon 
d’Iglésies”.(CON.LIA 18-2022) 

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per cinc anys del Cementiri 
municipal.(FUN.CO5) 

Acceptades les renúncies a concessions limitades de drets funeraris de  sepultures del 
Cementiri Municipal i autoritzacions de trasllat de restes.  (FUN.REN) 

 
Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 
 
Acceptar, si escau, la renúncia als contractes d’arrendament del local núm. 4 de la 
primera planta, les naus núm. 1 i 2 i les places d’aparcament núm. 17, 18 i 19 de 
l’edifici de titularitat municipal situat a la plaça de la Ciència ( Edifici Impuls) (PAT.EXE 
34-2022) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada l’estimació del recurs de reposició presentat per Sant Andreu Salut, 
Fundació Privada, contra l’acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de març de 
2022, relatiu al concert social de places residencials per a gent gran. (AJT.DIC 54-
2022)  

 
 


