Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
16 de maig de 2017, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 23 que va tenir lloc el dia 9
de maig de 2017

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en la recollida, trasllat i
custòdia d’animals domèstics de companyia, salvatges urbans a la via pública i
prevenció de la zoonosi de Manresa.
Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la devolució de garantia del contracte administratiu
subministrament de begudes fredes i calentes i d’aliments sòlids.

especial

de

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 30 d’abril de 2017, i durant el mes març de 2017,
respectivament, i aprovar el seu pagament.

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans
Aprovat el requeriment a Celler Cooperatiu de Salelles, Societat Cooperativa Catalana
Limitada, per tal que compleixi la prescripció incorporada d’ofici per acord del 26
d’octubre del 2016 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central a
l’aprovació definitiva del Pla Especial PE1502, Celler Cooperatiu de Salelles.
Aprovat el conveni relatiu a la resolució de mutu acord i liquidació del contracte d’obra
que consisteix en l’execució del Projecte de millora i ampliació de la urbanització del
carrer Escodines i Sant Bartomeu, Projecte del carrer Viladordis, i Projecte de la Plaça
Sant Ignasi.

Regidoria delegada de Qualitat Urbana i Serveis
Aprovat inicialment el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte
d’actuacions de millora de l’espai públic 2017. Actuacions en espais de vianants”
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra
Projecte d’actuacions de millora de l’espai públic 2017. Actuacions en calçades.

