
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 20  que va tenir lloc el dia 26 
d’abril de 2022. 

 
Qüestions prèvies 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5558, de 22 d’abril de 2022, sobre 
aprovar la compareixença davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació interposat contra la Sentència  4223/2021, de 29 
d’octubre de 2021, dictada en el recurs ordinari núm. 411/2017 per la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 
Tercera). 

Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 5912, de 28 d’abril de 2022, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 18 de maig de 2023 a la 
Sala de Vistes del Jutjat Social de Manresa en les  actuacions 201/2022. 

 
 

Donat compte d’informes sobre resolucions judicials.  

 
Interlocutòria núm. 350 de 14 de desembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 350/2021, 
interposat per SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA. 

Sentència núm. 423/2021, de 9 de desembre, del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, 
dictada en el recurs ordinari 280/2020 interposat contra l’Ajuntament de Manresa en 
matèria de reconeixement de dret 

Interlocutòria núm. 356 de 20 de desembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 129/2021 
 
Decret núm. 2 de 7 de gener de 2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 383/2020 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la contractació dels serveis d’advocacia per a la defensa de l’Ajuntament de 
Manresa i d’agents de Policia Local, en el procediment abreujat 22/2022 del Jutjat 
d’Instrucció núm. 3 de Manresa.(CON.EXE 63-2022) 

 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

Aprovat inicialment la substitució de la modalitat del sistema de gestió urbanística que 
preveu el polígon d’actuació urbanística PMUT-021 Onze de setembre de 
Manresa.(GES.CSA 1-2022) 

Aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
Aigües de Manresa, SA. per a l’execució de les obres contingudes en el projecte bàsic 
i d’execució de la reinstal·lació de gespa, millora del drenatge d’aigües pluvials i 
sistema de reg del camp de futbol Pare Ignasi Puig al barri del Xup de 
Manresa.(AJT.CNV 30-2022) 

 
 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa, Althaia, 
Xarxa Assistencial Universitària, Fundació Privada, i l’Institut Català de la Salut per al 
desenvolupament del servei a domicili corresponent a l’any 2022.(AJT.CNV 26-2022) 

 


