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

24 de setembre de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 39 que va tenir lloc el dia 17 de 
setembre de 2019. 
 
 

Àrea de Territori 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 

 

Aprovada l’adjudicació del contracte mixt per a la instal·lació d’un joc infantil al pati del 

Casino (CON.LIA 14/2019). 

Aprovada l’adquisició directa de la finca situada al carrer Galceran Andreu núm. 12, 1r 

2a de Manresa. (GES.CPV 12/2018). 

 

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent. 
 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra actuacions de millora de l’espai públic 

2019. Actuacions en espais de vianants. (CON.LIA 33/2019). 

 

Aprovada l’adjudicació del contracte d’obra actuacions de millora de l’espai públic 
2019. Adaptació passos de vianants. (CON.LIA 34/2019). 
 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra corresponent al projecte “Actuacions de 
millora de l’espai públic 2019. Pavimentació carrers Sol i Bonsuccés” (CON.LIA 36/2019). 

 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Comitè Local de Creu Roja Espanyola 
a Manresa, per al suport a l’alimentació de famílies vulnerables per a l’any 2019, i 
aprovar la minuta de conveni de col·laboració (AJT.CNV 2019/80) 
 
Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Althaia, 
xarxa assistencial universitària de Manresa, Fundació Privada, per a la prevenció de les 
drogodependències en adolescents i per a la realització del “Programa de conciliació i 
reparació municipal”.(AJT.CNV 2019/107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament  de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Mediterrània per a la 
itinerància de l’exposició “Patufet, on ets? Aureli Capmany (1868-1954)” (AJT.CNV 
113/2019). 
 
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
de l’obra consistent en l’execució del projecte “Centre d’Interpretació de la Manresa 
Ignasiana. Ampliació de l’espai 1522”.(CON.EXP 23/2019). 
 
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte d’obra “Reforma del Mercat de Puigmercadal. Nou nucli d’accessos” 
(CON.EXP 44/2019) 
 
Aprovat el Plec de Clàusules Administratives, la memòria i l’expedient de contractació 
del contracte de subministrament de lluminàries per a la millora de l’eficiència 
energètica de la biblioteca del Casino” (CON.EXP  45/2019) 
 


