Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
27 de desembre de 2018, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 60 que va tenir lloc el dia 18
de desembre de 2018.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovada la memòria, el Plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra “Projecte d’enderroc de l’edificació situada a la Baixada dels Jueus,
cantonada amb c. Bastardes, núm.8” (CON.EXP 2018000031)
Aprovada la 1a modificació del contracte del servei de manteniment dels aparells
elevadors i de les portes automàtiques dels edificis municipals.(CON.EXE 2018000076)
Aprovat el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Gual de vianants al Riu
Cardener (Can Poc Oli). Modificació de pressupost”
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Reforma de la Sala de control i emissores per a
la Policia Local de Manresa. Obra i instal·lacions” (CON.LIA 2018000042)

Aprovat el Plec de clàusules administratives, la memòria, i l’expedient de contractació
de l’obra il·luminació del Parc de Puigterrà. Recorregut Perimetral” (CON.EXP
2018000048)

Aprovada la minuta del contracte per a l’adquisició d’una finca situada al carrer Darrera
Pista Castell 9 de Manresa (GES.CON 2018000001).

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis
Aprovada l’adjudicació del contracte mixt per a l’execució de la millora dels jocs
infantils de la plaça d’Espanya.(CON.LIA 2018000022)

Àrea de Promoció de la Ciutat
Regidoria delegada de Comunicació
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives i l’expedient de contractació del servei
que consisteix en la confecció, impressió, distribució i explotació publicitària de la
publicació municipal “L’Apuntador”(CON.EXP2018000042)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en el repartiment
d’àpats a domicili en el municipi de Manresa.(CON.LIA 2018000003)
Aprovada una pròrroga de l’encàrrec de gestió, a la mercantil FORUM, SA, pels
treballs de suport tècnic a l’Ajuntament de Manresa, en matèria de gestió patrimonial
(CON.ENC 2018000064).
Aprovada la modificació d’un encàrrec de gestió per a la gestió de l’explotació de
l’aparcament del Mercat Puigmercadal.(CON.EXE 2018000081).

