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

Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 21 que va tenir lloc el dia 9 de juny de
2020.
Alcaldia

Aprovada l’adjudicació del contracte del servei consistent en el manteniment de dos
caixers ubicats a dependències municipals. (CON.LIA 24- 2019)
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Aprovada, la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la seva adhesió a la Xarxa
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) (AJT.CNV
44-2020)

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovada l’addenda número 2 al conveni marc entre la Universitat Oberta de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. (AJT.CNV 43-2020)
Aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar en règim
d’alternança i formació dual el cicle formatiu de Grau Superior d’Integració Social de
l’IES Guillem Catà. (AJT.CNV 47-2020)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats
Aprovat el procés de concurrència pública per a l’arrendament d’espais a l’edifici ubicat a
la Muralla del Carme núm.5, de Manresa, destinats a l’emprenedoria comercial i
artesanal.(PAT.VAR 3-2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.
Aprovada la memòria, el Plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
de l’obra Projecte de millora de murs i senyalització tram final del camí ignasià, com a
actuació inclosa en un ajut del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER)
2014-2020. (CON.EXP 5-2019)

Aprovada definitivament la substitució de la modalitat del sistema de gestió urbanística
que preveu el polígon d’actuació urbanística PAUm-056 Arquitecte Montagut.
(GES.CSA 1-2019)
Aprovada definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i drets
necessaris per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana al
carrer Galceran Andreu 14, 4art 2a, com a sistema d’Equipaments Administratiu (clauE.6) (GES.EFO 4-2019)
Aprovada la modificació dels acords primer i segon del dictamen d’adquisició directa
de la finca situada al carrer sant Bartomeu núm. 7 de Manresa. ( AJT.DIC 23-2020 )
Aprovat deixar sense efecte els acords primer i segon del dictamen sobre adquisició
directa d’una porció de finca situada a l’interior d’illa que formen els carrers Llibertat,
Creu Guixera, Bases de Manresa i La Font, propietat de la mercantil Sonoma Building,
SL. ( AJT.DIC 24-2020)
Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al camí de la Font de Fans de
Manresa. (GES.CPV 3-2018)
Aprovat inicialment el document “Ocupació directa sistema viari prolongació Avinguda
Països Catalans – ampliació. (GES.OCD 2-2020)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra actuacions de millora de l’espai públic
2019. Parcs infantils. (CON.LIA 63-2019)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme
Aprovada la pròrroga de l’arrendament d’un local propietat de l’empresa Pirelli
Neumaticos SA, ubicat a l’interior d’una nau industrial a l’avinguda Pirelli, s/n,
de
Manresa, amb destinació a l’emmagatzematge de productes d’alimentació per al Banc
d’Aliments.(PAT.EXE 19-2020)

