Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
25 de febrer de 2020, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 8 que va tenir lloc el dia 18 de febrer de
2020.

Regidoria de Presidència
Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte del servei de gestió d’incidències i
manteniment d’ordinadors personals i altres equips perifèrics. (CON.EXE 9/2020)

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat el conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Manresa i la
Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques externes del
Màster Oficial en Antropologia: investigació avançada i intervenció social.(AJT.CNV
11/25020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.
Aprovada la minuta del contracte per a l’adquisició d’una finca situada al camí de la
Font de Fans de Manresa.(GES.CON 10/2019)
Aprovada la substitució de la modalitat del sistema de reparcel·lació que preveu el
POUM pel polígon d’actuació urbanística PAUt_072 Mossèn Serapi Farré, a sol·licitud
d’Althaia.(GES.CSA 2/2019)
Aprovat inicialment el document “Ocupació directa sistema viari prolongació avinguda
Països Catalans”.(GES.OCD 1/2020)

Regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del
Cementiri municipal.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i
l’Associació de Dones emprenedores i innovadores de Manresa per l’administració de
la Festa de la Llum 2020. (AJT.CNV 6/2020)
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb l’Associació Manresa de Festa
per a l’organització i gestió de la Fira de l’Aixada 2020.(AJT.CNV 7/2020)

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la cessió gratuïta en règim de comodat d’un fons documental consistent en
un conjunt de pòlisses d’assegurança, a favor de l’Ajuntament de Manresa. (PAT.COM
1/2019)
Aprovat el Plec de clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques, la
memòria i l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de 147
lluminàries amb tecnologia LED en substitució de lluminàries existents de l’enllumenat
públic de la ciutat de Manresa.(CON.EXP 10/2020)

