Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
4 de maig de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 20 que va tenir lloc el dia 27 d’abril de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7680, de 29 d’abril de 2021, sobre
aprovar la personació d’aquesta administració davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
117/2021, interposat contra la resolució de l’alcalde de 15 de gener de 2021 que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que demanava indemnització
per lesions sofertes a causa d’una caiguda al carrer canonge Montanyà, núm.19.
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de serveis que consisteix en la
monitorització, suport i gestió d’incidències del sistema informàtic corporatiu.
(CON.EXE 51-2020)
Regidoria delegada de Centre Històric
Aprovat l’expedient de cessió temporal, a favor de l’Ajuntament de Manresa, d’un local
situat a la Baixada dels Drets, núm.7 i 9, de Manresa, propietat de Sala Sallent, SL,
per ser utilitzat per a la plataforma ciutadana de voluntariat anomenada “La
Canal”.(PAT.CUT 1-2021)
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada inicialment la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del Pla
de Millora Urbana “Pla Especial La Dama PE17” de Manresa.(AJT.DIC 26-2021)
Aprovada la primera modificació del contracte de l’obra “Centre d’interpretació de la
Manresa ignasiana. Ampliació de l’espai 1522” (2a licitació) (CON.EXE 33-2021)
Aprovat el plec de clàusules administratives la memòria i l’expedient de contractació de
l’obra Projecte d’instal·lació de gespa artificial i reg per aspersió al camp de futbol de la
Balconada. (CON.EXP 17-2021)
Aprovada l’ampliació del termini d’execució de l’obra Projecte de millora de la
urbanització del carrer del Balç, inclosa en un ajut del programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. (CON.EXE 39-2021)

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 Selves i Carner”. (CON.LIA 52-2020)
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Actuacions de millora de l’espai públic
2020. Parcs infantils”. (CON.LIA 55-2020)
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Àrea de gossos al Passatge Dante.
(CON.LIA 4-2021)

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Manresa en relació amb el
Camp d’aprenentatge del Bages per a l’any 2021.(AJT.CNV 49-2021)

