
 
 
 

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

 

Aprovació acta anterior 

Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 41 que va tenir lloc el dia 6 de 
setembre de 2022. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 12984, de 7 de setembre de 2022, 
sobre designar el lletrat senyor Pau Martinez Signes, integrant del Bufet  Vallbé, S.L.P, 
com a director de la defensa jurídica en l’acte de judici assenyalat per al 15 de 
setembre de 2022 en les actuacions 362/2021, contra l’Ajuntament de Manresa i Fons 
de Garantia Salarial (FOGASA).(AJT.DCP 61-2022) 

 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada d’HIsenda 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte dels serveis d’auditoria en la 
realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa. Lot 1: Revisió 
dels ingressos tributaris i altres relacionats.(CON.EXE 80-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte dels serveis d’auditoria en la 
realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa. Lot 2: Control 
permanent a posteriori de les subvencions, beques, premis i ajuts i dels contractes de 
concessions administratives de serveis.(CON.EXE 81-2022) 

Aprovada la devolució de garantia del contracte dels serveis d’auditoria en la 
realització de treballs de control financer de l’Ajuntament de Manresa. Lot 3: Auditoria 
financera de comptes de Consorcis i Fundació i auditoria de compliment de societats 
mercantils dependents i Fundació. (CON.EXE 82- 2022) 

 
Regidoria delegada de Presidència 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte servei de disseny i execució d’una 
intervenció artística a través del mètode basketbeat amb un procés de facilitació 
comunitària i creativa. (CON.EXE 90-2022) 

 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  

Aprovat l’expedient de contractació del Projecte de migració dels  llocs de treball de 
l’Ajuntament de Manresa al sistema de correu i ofimàtica  basat en SaaS (Software as 
a service), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat 
per la Unió Europea- NextGenerationEU. (CON.EXP 46-2022) 

 

 

 

 



Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Bages, per a la prevenció i extinció  d’incendis i altres actuacions 
de conservació del medi natural durant l’any 2022.(AJT.CNV 27-2022). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 

 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats  

Aprovada la quarta addenda al conveni de col·laboració signat entre la  Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament  de Manresa relatiu a 
l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Manresa Sis. 
(AJT.CNV 54-2022) 

 
 
 


