Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local extraordinària de
22 d’octubre de 2019, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 45 que va tenir lloc el dia 15 d’octubre
de 2019.

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Aprovada la contractació del subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg
termini de tres vehicles pel Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local a traves de
l’acord marc de l’ACM.(CON.LIA 45/2019)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.
Aprovada la rectificació de l’acord de modificació 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.EXE 84/2019)
Aprovada inicialment la substitució de modalitat del sistema de gestió urbanística de
reparcel·lació previst en el polígon d’actuació urbanística PAUm-056 Arquitecte
Montagut, a la modalitat de cooperació.(GES.CSA 1/2019)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives, la memòria i l’expedient de contractació
de l’obra que consisteix en l’execució del “Projecte del nou sector d’enllumenat públic
QM073 als carrers Miquel Servet i carretera Pont de Vilomara, al P.I. de Bufalvent de
Manresa.(CON.EXP 38/2019).
Aprovada l’adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de 1.031
lluminàries amb tecnologia LED en substitució de les lluminàries existents a
l’enllumenat públic de la ciutat de Manresa lot 1 zona A .(CON.LIA 10/2018).

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la memòria, el Plec de Clàusules Administratives, el Plec Prescripcions
Tècniques i l’expedient de contractació del servei de mediació inclusiu “Entre
Tothom”.(CON.EXP 39/2019)

Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a
domicili municipal. (CON.EXE 85/2019).
Regidoria delegada d’Habitatge
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb l’entitat Càritas Diocesana de Vic
– Arxiprestal de Manresa, per al desenvolupament del projecte de Masoveria Urbana
2019. (AJT.CNV 124/2019).

Assumptes sobrevinguts
Aprovada l’addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació,la
cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
l’Ajuntament de Manresa, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat per ampliar el finançament de l’exercici 2019 de
la fitxa 6 i inclusió de la fitxa 44.(AJT.CNV 129/2019).
Aprovada l’addenda al contracte programa 2017-2019 amb l’Institut Català de les
Dones per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere per a la realització de les actuacions del projecte: Fitxa
3 – Ampliació dels serveis de la fitxa 1.(Servei d’informació i atenció a les
dones).(AJT.CNV 130/2019).

