
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 

3 de desembre de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 53 que va tenir lloc el dia 26 de 
novembre de 2019. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm 13731, de 28 de novembre de 2019, 
sobre aprovar la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 386/2019 
interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació per 
responsabilitat patrimonial pels danys soferts per una caiguda al mercat de 
Puigmercadal.  
 
 
Àrea de Territori 
 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en la 
pavimentació del camí transversal del Poal. Fase 1.(CON.EXE 42/2019) 
 
Aprovada l’adquisició directa d’una porció de finca situada a l’interior d’illa que formen 
els carrers Llibertat, Creu Guixera, Bases de Manresa i La Font, propietat de la 
mercantil SONOMA BUILDING, SL. (GES.CPV 5/2015) 
 
Aprovada l’adquisició directa de les finques situades al carrer Barreres 21 i 25 de 
Manresa, propietat de FORUM SA.(GES.CPV 8/2019) 
 
 
 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent 

 
Aprovada l’adjudicació dels serveis de comunicacions de veu fixa i de veu i dades 
mòbils de l’Ajuntament de Manresa. Lot 1  Serveis de comunicació de veu 
fixa.(CON.LIA 1/2019)   
 
Aprovada l’adjudicació dels serveis de comunicacions de veu fixa i de veu i dades 
mòbils de l’Ajuntament de Manresa. Lot 2  Serveis de comunicacions mòbils de veu i 
dades.(CON.LIA 2/2019)                                                                                      
 
Aprovada l’adjudicació dels serveis de comunicacions de veu fixa i de veu i dades 
mòbils de l’Ajuntament de Manresa. Lot 3 Servei de renovació, ampliació i 
manteniment de la infraestructura de la veu IP.(CON.LIA 3/2019)                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea de Desenvolupament Local 
 
Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement. 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre diversos municipis i el Consell Comarcal del 
Bages per a la gestió del projecte: Bages Ocupació+45 de l’any 2019. (AJT.CNV 
119/2019) 
 
Aprovat el conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Sallent, Artes i Avinyó per 
a la gestió del projecte “Bages Emprèn 2019”.(AJT.CNV 147/2019) 
 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats. 

 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb l’entitat Associació d’Empresaris i 
Propietaris del Polígon Industrial Els Dolors de Manresa per al desenvolupament de 
diverses accions de suport al polígon.(AJT.CNV 159/2019) 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb l’entitat Associació d’Empresaris 
Els Trullols de Manresa per al desenvolupament de diverses accions de suport al 
polígon.(AJT.CNV 161/2019) 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb l’entitat Associació d’Empresaris 
del Polígon Industrial Bufalvent de Manresa per al desenvolupament de diverses 
accions de suport al polígon.(AJT.CNV 168/19) 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovat un conveni de col·laboració amb el Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i 
Manresana d’Equipaments Escènics per regular l’adhesió al programa APROPA 
CULTURA.(AJT.CNV 127/2019) 
 

Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans 
 
Aprovada la pròrroga del contracte del servei d’informació juvenil de 
Manresa.(CON.EXE 59/2019) 
 

Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 

Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la planificació, gestió i 
seguiment dels plans de desenvolupament comunitari dels barris del Pare Ignasi Puig 
“El Xup” i de la Balconada.(CON.EXE 99/2019) 
 

Regidoria delegada de Ciutat Saludable 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració per a l’aplicació de mesures 
alternatives per a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença il·lícits 
de drogues.(AJT.CNV 108/2019) 
 


