
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm.6 que va tenir lloc el dia 8 de 
febrer de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1471, de 4 de febrer de 2022, sobre 
designar el lletrat senyor Jesús Alonso Burgos, integrant del despatx 
ALONSO&LEON&PÉREZ, SLP,  com a director de la defensa jurídica en el 
procediment de prèvies núm. 223/2021. 

 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis per la confecció, impressió, 
distribució i explotació publicitària de la publicació  municipal “L’Apuntador”.(CON.EXE 
76-2021) 

Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de  contractació del servei de 
disseny i execució d’una intervenció artística a traves del mètode Basket Beat, amb un 
procés de facilitació comunitària i creativa.(CON.EXP 49-2021) 

Aprovat l’arrendament d’un local situat a la Plaça Major, núm.17,  baixos de Manresa, a 
favor d’aquest Ajuntament, amb destinació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. (PAT.ARR 
10-2021) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de la prestació d’assistència sanitària i 
gestió de la incapacitat laboral transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament 
de Manresa i els seus beneficiaris.(CON.EXE 7-2022) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment dels aparells elevadors i de les portes automàtiques dels edificis 
municipals.(CON.EXE 81-2021) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament informàtic per a la 
Sala de control i emissores de la Policia Local de Manresa.(CON.EXE 14-2022) 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra de reparació de 
l’estructura i impermeabilització del sostre de l’aparcament del Mercat de 
Puigmercadal. Fase 1.(CON.LIA 25-2021) 



Aprovada la devolució de garantia de l’obra millora del solar entre la capella de Sant 
Marc i el camí de la Cova i de millora de la urbanització del camí de la Vall del Paradís, 
fase 1.(CON.EXE 85-2021) 

Aprovat el projecte, redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 

ordinària anomenada “Enderroc parcial Plaça Hospital 11”. (AJT.DIC 12-2022) 

Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
de l’obra projecte d’ampliació de la plaça de Sant Ignasi. (CON.EXP 2-2022) 

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

Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra Actuacions de millora de 
l’espai públic 2021. Ampliació de vorera avinguda Bases de Manresa (entre Bertran de 
Castellbell i Jaume d’Arters) i actuacions en espais de vianants.(CON.EXE 106-2021) 

 
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. 43-44-45. (PAT.EXE 6-2022) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada l’addenda complementària al contracte programa en matèria  de sistemes 
de resposta urgent per a dones que es troben en situació de  violència masclista i 
per als seus fills i filles, per implementar noves mesures  extraordinàries relacionades 
amb l’impacte social de la Covid-19 durant  l’exercici 2021.(AJT.CNV 10-2022) 

 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei consistent en la realització 
d’accions de dinamització i sensibilització de la Casa per a la Solidaritat i la Pau Flors 
Sirera. (CON.EXE 75-2021) 

 
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 
 
Aprovada la primera pròrroga del contracte de comodat d’un local situat al carrer 
Circumval·lació núm. 11-13 amb destinació a activitats d’interès  públic i/o social, a 
favor de l’Associació de Veïns de Passeig i Rodalies. ( PAT.EXE 64-2021) 
 
 
 


