Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de
13 de juliol de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 32 que va tenir lloc el dia 6 de juliol de
2021.
Alcaldia Presidència
Aprovada l’extinció del conveni de col·laboració subscrit en data 21 de març de 2006
entre l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Català del Sòl per a l’execució d’una actuació
de promoció de sòl industrial anomenada Plana del Pont Nou i la signatura del
document regulador dels efectes de la resolució de dit conveni. (AJT.CNV 82/2021).
Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga del contracte d’arrendament del local número 1 de la primera
planta de l’edifici Impuls del Centre Tecnològic de Manresa (PAT.EXE 25/2021).
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Bages-Moianès, regulador de la
utilització d’un vehicle propietat de l’Ajuntament de Manresa (AJT.CNV 77/2021).
Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la dissolució de la Junta de compensació provisional del PMUt 022
Alcoholera. (AJT.DIC 53/2021).

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri
municipal (FUN.CO5).
Aprovada la modificació del pressupost de subministraments elèctrics de la pròrroga
excepcional del contracte derivat de l’acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (AJT.DIC 54/2021).

Àrea de Desenvolupament Local
Regidoria delegada d'Ocupació, Empresa i Coneixement
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la
Fundació Germà Tomàs Canet per a la millora de l’ocupabilitat i la integració
sociolaboral de persones amb malaltia mental, dotació extraordinària relacionada amb
les conseqüències de la Covid-19. 2020-2021 (AJT.CNV 81/2021).

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada d'Acció i Inclusió Social
Aprovada la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el període
de la suspensió d’execució del contracte de la concessió administrativa del servei de
transport adaptat (CON.EXE 60/2021).
Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats
Aprovada la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el període
de la suspensió d’execució del contracte del servei que consisteix en el suport al
desplegament i implementació al municipi de Manresa del Cicle formatiu del grau mitjà
“Fabricació i ennobliment de productes tèxtils” impartit per l’Institut Guillem Catà
(CON.EXE 59/2021).
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte del servei
educatiu de llars d’infants, lot 1 (l’Estel, la Lluna, el Petit Príncep). Curs escolar 20212022 (CON.EXE 45/2021).
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte del servei
educatiu de llars d’infants, lot 2 (la Llum i Bressolvent). Curs escolar 2021-2022
(CON.EXE 48/2021).
Assumptes sobrevinguts
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació
del contracte administratiu de subministrament de programari de control horari (CON.EXP
4/2021).
Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(CON.LIA 29/2021).
Aprovada la rectificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local reservada, en
sessió ordinària de 6 de juliol de 2021, sobre la modificació de l’errada material en les
adreces d’un carrer al dictamen sobre l’ampliació d’accessos a la illa de vianants del barri
de les Escodines (AJT.DIC 56/2021).

