
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

19 de febrer de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 7 que va tenir lloc el dia 12 
de febrer de 2019 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte actuacions diverses a l’arxiu municipal. (Lot 1: Obra)  
(CON.LIA 2018000048) 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte actuacions diverses a l’arxiu municipal.(Lot 2: 
instal·lació de climatització)  (CON.LIA 2018000050) 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte actuacions diverses a l’arxiu municipal.(Lot 3: 
instal·lació elèctrica)  (CON.LIA 2018000051) 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte actuacions diverses a l’arxiu municipal.(Lot 4: 
subministrament i col·locació de prestatges metàl·lics)  (CON.LIA 2018000052) 

 
Aprovat declarar desert l’expedient de contractació de l’obra  Projecte de gual de vianants 
al riu Cardener (Can Poc Oli), fase A, i aprovació del nou expedient de contractació. 
(CON.EXP 2019000002). 

 
Aprovada la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Joc infantil al 
Casino”. 

 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra de millora de l’entorn del Pou de 
Llum (fase 1, entorn camí).(CON.EXE 2018000077). 

 
Aprovada la incautació parcial de la garantia definitiva i resolució del contracte de l’obra 
Projecte constructiu de col·lector de pluvials de la Muralla de Sant Francesc de Manresa - 
Tram Era d’en Coma fins a la desembocadura al riu Cardener- Fase II (CON.EXE 
2019000019). 

 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

 
Acordada l’aprovació i el segon pagament dels ajuts per a material escolar i activitats de 
suport a la normalització educativa per al curs 2018/19. 

 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovada la incoació d’expedients per declarar la caducitat de drets funeraris de 5 anys 
sobre nínxols del Cementiri municipal. 

 
 
 
 



Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

Aprovat l’expedient de contractació del servei de gestió d’incidències i manteniment 
d’ordinadors personals i altres equips perifèrics.(CON.EXP2018000045). 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la retirada de 
vehicles declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals i 
el seu posterior dipòsit i desballestament. (CON.EXE 2018000080) 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament consistent en la 
renovació de les llicències d’AutoCAD. (CON.EXE 2019000010) 
 

Assumptes sobrevinguts 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte de les obres de la fase AU3 del Pla Parcial Plana 
del Pont Nou, i de les obres externes d’adaptació entre la fase AU3  i AU1. (CON.LIA 
2018000053) 
 
Aprovat el Plec de clàusules administratives, de l’expedient de contractació I la 
memòria, de l’obra Projecte de remodelació del camp de futbol Mion-Puigberenguer 
per a la instal·lació de gespa artificial. (2a contractació) (CON.EXP 2019000009) 
 
 


