
 
 

Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
5 d’abril de 2022, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 15  que va tenir lloc el dia 29 
de març de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 4427, de 29 de març de 2022, sobre 
aprovar la personació d’aquesta Administració davant la Secció Tercera  de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 504/2021, interposat contra la Resolució de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per la qual es declaren diversos municipis com 
a àrees amb mercat d’habitatge tens. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra Projecte d’urbanització de la 
plaça doctor Simeó Selga i Ubach, fase 1. (CON.EXE 26-2022) 
 

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

Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i  l’expedient de contractació 
de l’obra Actuacions de millora de l’espai públic 2022. Actuacions en calçades. 
Asfaltats. (CON.EXP 14-2022) 

Aprovat el plec de clàusules administratives i la memòria de 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.EXP 15-2022) 

 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 
 
Aprovada l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística per a desplegar actuacions d’acolliment 
lingüístic al municipi per a l’any 2022.(AJT.CNV 19-2022) 

 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat la deducció a aplicar en la facturació del contracte del servei educatiu de les 
llars d’infants la Llum i Bressolvent, com a  conseqüència dels incompliments produïts 
arran de la vaga del dia 8 de març de 2022.(CON.EXE 51-2022) 

 
 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
de l’obra Projecte d’ampliació de la plaça Sant  Ignasi. 2a licitació.(CON.EXP 24-2022) 
 
 


