Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
2 de juny de 2020, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19 que va tenir lloc el dia 26 de maig de
2020.
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra inclosa als projectes “Ascensor passeig
Pere III – C. Circumval·lació” i actuacions de millora de l’espai públic 2019 – vorera
Circumval·lació. (CON.LIA 53-2019)
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Aprovat l’expedient de contractació de l’obra Ordenació esplanada Puigberenguer.
(CON.EXP 51-2019)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre aquest Ajuntament, Althaia Xarxa
Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada, i l’Institut Català de la Salut
per al desenvolupament del servei a domicili corresponent a les anualitats 2019 i 2020.
(AJT.CNV 29-2020)
Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans
Aprovada la liquidació del contracte del servei consistent en el monitoratge, personal
de recepció i cobrament de tiquets per al Saló de la Infància i la Joventut, Campi qui
Jugui 2019/2020.(CON.EXE 32-2020)

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la modificació de la suspensió del contracte de la concessió administrativa
del servei públic municipal de les llars d’infants L’Estel, la Lluna i el Petit Príncep.
(CON.EXE 43-2020)
Aprovada la modificació de la suspensió del contracte de la concessió administrativa
del servei públic municipal de les llars d’infants La Llum i Bressolvent. (CON.EXE 442020)

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del
Bages i l’Ajuntament de Manresa per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori dels alumnes de primària i secundària de Manresa que es desplacen a
l’escola Muntanya del Drac, a l’escola Serra i Húnter, a l’escola Flama i als diferents
instituts de Manresa, curs 2019-2020. (AJT.CNV 38-2020)
Aprovada una minuta de conveni de col·laboració a signar entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per tal de
garantir l’equitat digital entre l’alumnat amb la compra i lliurament de dispositius
tecnològics en el marc del Pla d’acció: Centres educatius en línia. (AJT.CNV 35-2020)

