Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
27 d’abril de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19 que va tenir lloc el dia 20 d’abril de
2021.
Alcaldia
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Bàsquet Manresa
SAE per a la promoció de la imatge de la ciutat.(AJT.CNV 36-2021)

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la minuta del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Manresa per a la regulació de les subvencions concedides amb càrrec al programa
de crèdit local destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels
Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió en obres i serveis
públics. (AJT.CNV 47-2021)
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovat el conveni de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Manresa. ( AJT.CNV 50-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada l’obra municipal ordinària anomenada “Projecte de remodelació del vestíbul
del Centre Cultural del Casino”. (AJT.DIC 24-2021)
Estimada parcialment l’al·legació presentada i aprovar definitivament, si escau, el
projecte d'urbanització avinguda Països Catalans. Tram sud, calçada oest.
(AJT.DIC 25-2021)
Aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària per al desenvolupament de
les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa en l’àmbit definit
com a PMUm 001 HOS HOSPITAL. (GES.RPL 4-2020)
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució
del projecte de passarel.la de vianants a la Via de Sant Ignasi. (CON.EXE 110-2019)

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent
Aprovada l’adjudicació del contracte mixt “Actuacions de millora de l’espai públic 2020.
Millora àrea joc infantil Carrasco i Formiguera” (CON.LIA 51-2020)
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 25 anys del Cementiri
Municipal.(FUN.C25)
Regidoria delegada de Ciutat Verda
Aprovada la proposta de conveni de col·laboració amb l’Associació d’iniciatives Rurals
de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, en relació amb l’execució d’una actuació dins
l’operació “3.2 Rural equipa’t” dins el programa FEDER 2014-2020. (AJT.CNV 44-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social
Aprovada la devolució de garantia del contracte de la concessió administrativa del
servei públic de transport adaptat. (CON.EXE 32-2021)
Assumptes sobrevinguts
Aprovat l’expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors,
remuntadors d’escales i portes automàtiques de les dependències municipals.
(CON.EXP 11-2020)
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de gestió d’incidències i manteniment
d’ordinadors personals i altres equips perifèrics.(CON.LIA 3-2021)

