Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
20 d’octubre de 2020, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 40 que va tenir lloc el dia 13 d’octubre
de 2020.

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovat l’expedient de contractació del subministrament de carburant per als vehicles
de la flota de l’Ajuntament de Manresa. (CON.EXP 78-2020)

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovat el projecte de l’obra municipal ordinària anomenada “Àrea gossos passatge
Dante”. (AJT.DIC 58-2020)
Aprovat el “Projecte de nous accessos a l’Antic Col·legi Sant Ignasi. Tancaments i
intervenció a la façana oest (modificació de pressupost fase B) (AJT.DIC 59-2020)
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovada l’adhesió a la 2a pròrroga del contracte basat (2018.02-D1) en l’acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals e Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia,
SAU.(CON.EXE 78-2020)

Regidoria delegada de Ciutat Verda
Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment del verd urbà de la
ciutat de Manresa, dividit el 4 lots, un dels quals reservat a centres especials
d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció. (CON.EXP 35-2020)

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament
de Manresa per executar conjuntament l’actuació “Seguiment, Avaluació i
Comunicació del Pla d’Accions de desenvolupament econòmic al Bages i Manresa
2020-2021.(AJT.CNV 82-2020)

Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats
Aprovada l’ampliació del termini de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc
de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec de Manresa,
per fer front als efectes de la COVID-19. (PAT.EXE 39-2020)
Aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i diversos
ajuntaments de la comarca per executar conjuntament l’actuació “Promoció i i millora
dels polígons i les empreses del Bages 2020-2021”.(AJT.CNV 84-2020)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovat el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Manresa i el Comitè
Local de Creu Roja Espanyola a Manresa sobre la promoció i desenvolupament de
diferents activitats d’interès social per aquest any 2020. (AJT.CNV 49/2020)

Regidoria delegada de Ciutat Saludable
Aprovada la primera pròrroga del contracte del servei de recollida, trasllat i custòdia
d’animals de companyia, salvatges urbans a la via pública i prevenció de la zoonosi de
Manresa. (CON.EXE 62-2020)

