
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

2 de febrer de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 5, que va tenir lloc el dia 26 de gener de 2016. 
 
 
Pressa de Possessió de la Sra. Mireia Estefanell Medina, el Sr. Marc Aloy Guàrdia, la 
Sra. Àngels Santolària Morros i el Sr. Jaume Torras Oliveras com a vocals de la Junta de 
Govern Local 
 
Designats vocals de la Junta de Govern Local la Sra. Mireia Estefanell Medina, el Sr. 
Marc Aloy Guàrdia, la Sra. Àngels Santolària Morros i el Sr. Jaume Torras Oliveras amb 
efectes 1 de febrer de 2016. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el 
manteniment de la plataforma de participació “Manresa Participa”. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el 
manteniment del programari de comptabilitat pressupostària municipal.  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el 
manteniment dels servidors, cabines d’emmagatzematge i llicències de sistema operatiu. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en la 
monitorització, suport i gestió d’incidències del sistema informàtic corporatiu. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el 
manteniment dels centres de procés de dades principal i de contingències. 
 
 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada de Barris i Acció comunitària 
 
Atorgada la prorroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 
 
Incoats expedients per declarar la caducitat de drets funeraris de 5 anys sobre nínxols del 
cementiri municipal. 
 
Declarada la caducitat de drets funeraris de 5 anys sobre nínxols del Cementiri municipal. 
 
Atorgades les concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri municipal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 
 
Aprovada la memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada “Instal·lació d’un 
condicionador d’aire en substitució de l’actual a l’Arxiu Comarcal”. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura i Turisme  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del disseny i elaboració del conjunt 
escultòric Acollida  
 


