
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
10 de març de 2020, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 11 que va tenir lloc el dia 3 de març de 
2020. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l ’Asociación 
Cultural Casa de Andalucia en Manresa, per a l’exercici 2020.(AJT.CNV 9/2020) 
 
 
Regidoria de Presidència 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació de 
veïns Font dels Capellans per a l’exercici 2020 per donar continuïtat al projecte “Font 
Solidària”.(AJT.CNV 12/2020) 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, la Fundació 
Universitat Catalana d’Estiu i l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del 
Territori, GEST!  (AJT.CNV 17/2020) 
 
 
Àrea de Serveis Generals 
 
Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert 
 
Aprovada l’addenda número 1 al conveni marc entre la Universitat Oberta de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. (AJT.CNV 21/2020) 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovat el document per a la cessió d’ús i ocupació temporal, a favor de l’Ajuntament 
de Manresa, d’una porció de terreny situada al carrer Viladordis s/n, propietat de 
Patrimonial Hefer, SA.(GES.CUS 14/2019) 

Aprovada la minuta del contracte per a l’adquisició directa de la finca situada al carrer 
Galceran Andreu núm. 12, 4t 3a de Manresa.(GES.CON 1/2020) 
 
Aprovada l’adquisició directa d’una finca situada al carrer de Sant Bartomeu núm.7 de 
Manresa. (GES.CPV 14/2019) 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat l’expedient de pròrroga del contracte del servei consistent en la realització 
d’accions de dinamització i sensibilització de la Casa per a la Solidaritat i la Pau Flors 
Sirera. (CON.EXE 7/2020) 
 



Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en relació amb el Camp d’aprenentatge del Bages per a l’any 
2020.(AJT.CNV 20/2020) 
 

 


