
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

2 de maig de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 21 que va tenir lloc el dia 24 
d’abril de 2018 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat el PCA i l’expedient de contractació de l’obra Projecte de remodelació i 
preparació del camp de futbol de la Mion – Puigberenguer. 
 
Aprovat inicialment el Projecte d’urbanització de la plaça Dr. Simeó Selga Ubach 
(modificat). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció Social 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte administratiu especial consistent en el 
repartiment d’àpats a domicili en el municipi de Manresa (quarta revisió). 
 
 
Regidoria delegada d’Habitage i Barris 
 
Aprovada la caducitat de les concessions temporals per 5 anys dels drets funeraris 
sobre els nínxols del Cementiri Municipal. 
 
Aprovada la incoació d’expedients per declarar la caducitat de les concessions 
temporals per 5 anys dels drets funeraris sobre els nínxols del Cementiri Municipal. 
 
 
Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut 
 
Aprovada  la segona pròrroga del contracte del servei que consisteix en la recollida, 
trasllat i custòdia d’animals domèstics de companyia, salvatges urbans a la via pública 
i prevenció de la zoonosi de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat el PCA i l’expedient de contractació del servei que consisteix en el suport al 
desplegament i implementació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Fabricació i 
ennobliment de productes tèxtils”. 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment dels servidors, cabines d’emmagatzemament i llicències del sistema 
operatiu. 
 
Aprovada la rectificació de l’errada advertida en l’acord d’adjudicació del contracte 
d’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de 
l’administració. 
 


