Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
26 de juliol de 2016, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 35, que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2016.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6144, d’11 de juliol de 2016, sobre
prestar l’assistència jurídica necessària a l’agent de la Policia Local amb carnet
professional número 673 per tal de garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa
que se segueix al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Manresa en el
procediment de Judici sobre delictes lleus 183/2016, en el qual figura com a
denunciant/denunciat.

Àrea de Promoció de la Ciutat
Regidoria delegada de Comerç i Indústria
Aprovat l’expedient de contractació de la gestió interessada del servei de mercat
municipal de Puigmercadal.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut
Aprovada la 2a pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la gestió i
dinamització del Casal de Joves La Kampana.

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa del servei públic
municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep (lot 1).
Aprovada l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa del servei públic
municipal de les llars d’infants la Llum i Bressolvent (lot 2).

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en la millora
dels accessos al camí de la Cova.
Aprovada l’autorització del canvi de la forma de constitució de la garantia definitiva de
l’obra de substitució dels dos acumuladors d’aigua calenta sanitària per un de nou, així
com les canonades d’aigua calenta, freda i recirculació fins a l’entrada de cada
vestidor del pavelló Nou Congost.

Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència
Aprovada la relació de personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el període comprès entre l’1 i el 18 de juliol de 2016, i durant el mes de juny de
2016, respectivament, i aprovar el seu pagament.

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
Sotmetre a informació pública el projecte de reparcel.lació voluntària del polígon
d’actuació urbanística “Apotecari” de Manresa.

