Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
23 de desembre de 2014, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 65, que va tenir lloc el dia 16 de desembre de 2014.

Àrea d’Alcaldia Presidència
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al Model d’estratègia sostenible per a
uns pobles i ciutats intel·ligents.
Aprovada la liquidació de la gestió i tancament econòmic de la concessió administrativa
del servei públic municipal de la llar d’infants La Llum, corresponent al curs escolar 20132014.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment
d’ordinadors personals i altres perifèrics.
Atorgada una gratificació per serveis extraordinaris fora de la jornada normal de treball, a
favor de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada l’adjudicació del contracte d’assegurança per a la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Manresa.
Aprovada una pròrroga de l’encàrrec de gestió a la mercantil Foment de la Rehabilitació
Urbana de Manresa, SA, dels treballs de suport tècnic a l’Ajuntament de Manresa, en
matèria de gestió patrimonial.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa en el marc del programa d’experiència professional per
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Regidoria delegada de Comerç i Turisme
Aprovat l’expedient de contractació de la gestió interessada del servei de mercat
municipal de Puigmercadal.
Aprovat l’encàrrec de gestió del servei de l’Oficina de turisme de Manresa i les tasques
de promoció i informació turística, a la Fundació Fira de Manresa (I).

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la minuta del conveni per a l'adquisició d'una porció (pati) de la finca situada
al carrer de Sobrerroca núm. 30 de Manresa.
Aprovada la pròrroga del termini atorgat per a la finalització de les obres de
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Passeig de Pere III núm. 42, fins
el 31 de desembre de 2015.
Aprovada la modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de
les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta
sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels edificis municipals.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de menjador social de la ciutat de
Manresa.
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a
domicili municipal.

