Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
10 de desembre de 2019, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 54 que va tenir lloc el dia 3 de
desembre de 2019.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 13897, de 4 de desembre de 2019,
sobre formular oposició personació d’aquesta Administració al recurs de cassació
interposat per la representació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages contra la
sentència 542/2019 de 26 de juny de 2019 dictada en el recurs núm. 414/2015 per la
sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció
Cinquena)

Àrea de Territori
Regidoria delegada de Ciutat Verda.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en els
tractaments fitosanitaris, endoteràpia vegetal i control biològic a l’arbrat de
Manresa.(CON.EXE 1/2019)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat.
Aprovat l’expedient de contractació que consisteix en l’arrendament d’un immoble
situat a la plaça Major número 10 de Manresa, compost de planta baixa i soterrani
primer, amb destinació a la ubicació d’oficines municipals.(PAT.ARR 5/19).
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb la Cova Sant Ignasi-Manresa
Fundació privada per a la promoció cultural i turística del Santuari,
de
la
Casa
d’Espiritualitat i del Camí Ignasià. (AJT.CNV 167//2019)

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 de prescripcions
tècniques i l’expedient de contractació del subministrament d’aliments amb destí a la
Plataforma d’ajuda alimentària, dividit en 3 lots.(CON.EXP 46/2019).

Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació
Aprovat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català Internacional per La Pau per
a la itinerància de l’exposició Living on the Edge, conflictes i reconciliació en ciutats
dividides d’Europa.(AJT.CNV 156/2019).

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació i amb
Avemarianes, Operàries del Diví Mestre, per al desenvolupament del projecte
Laboràlia per als cursos 2019-2020 al 2022-2023.(AJT.CNV162/2019)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la modificació del contracte de l’obra Projecte de remodelació i preparació
del camp de futbol Mion-Puigberenguer per a la instal·lació de gespa artificial (2a
contractació)(CON.EXE 101/2019)

