Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local extraordinària de
30 de juliol de 2021, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 36 que va tenir lloc el dia 27 de juliol de
2021.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 14335, de 26 de juliol de 2021, sobre
aprovar la compareixença en l’acte de judici assenyalat per al 9 de desembre de 2021
a la Sala de Vistes 08 Planta -1 dels Jutjats de Manresa en les actuacions 280/2020.
Alcaldia Presidència
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació
Universitària del Bages per a l’organització d’un programa d’activitats vinculades a
l’àmbit de l’educació en el marc del projecte Manresa 2022.(AJT.CNV 93-2021)
Aprovada la modificació de la titularitat de la llicència d’obres LLI.OMA 177/2006, en
favor de la societat DIVARIAN PROPIEDAD, SAU, i prorrogar el termini atorgat per
finalitzar les obres d’edificació per construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres al
carrer Llevant 14-16, fins el 31 de desembre de 2022. (AJT.DIC 28-2021).-

Àrea de Serveis Generals
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la devolució de garantia del contracte de servei consistent en la mediació en
l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Manresa.
(CON.EXE 70-2020).-

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat
Aprovada la modificació de la titularitat de la llicència d’obres LLI.OMA 11/2006, en
favor de la societat ICE MRNL MANRESA. SLU, i prorrogar el termini atorgat per
finalitzar les obres d’edificació per construir un edifici plurifamiliar aïllat al carrer
Prudenci Comellas, 50, fins el 31 de desembre de 2022. (AJT.DIC 15-2021).-

Àrea de Drets i Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura i Festes
Aprovat el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, la memòria i
l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte museogràfic executiu
per al Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa), inclòs en un ajut dins del
programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, a tramitar mitjançant procediment
negociat.(CON.EXP 23-2021)

