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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 29 que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 
2020. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovada l’Oferta pública d’ocupació d’aquesta Corporació per a l’any 2020, de 
caràcter parcial. (AJT.DIC 41/2020). 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de les obres incloses a la fase A del “Projecte de 
nous accessos a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Tancaments i intervenció a la façana 
oest (partició en fases)” i el conjunt d’actuacions del “Projecte de consolidació de 
sostres de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi (revisió de preus)”, vinculades a un ajut del 
Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea.  (CON.LIA 
20/2020).  

 
Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte  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). 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovada l’Addenda al Contracte programa 2020 entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Manresa en matèria de serveis socials, altres 
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la 
implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la 
pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020. (AJT.CNV 61/2020). 
 
Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració amb el Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE) regulador de l’atorgament d’una subvenció consignada 
nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Manresa a favor del Centre 
d’Informació per a Treballadors Estrangers pel projecte Oficina d’assessorament en 
matèria d’estrangeria, per a l’anualitat 2020. (AJT. CNV 14/2020). 
 
 
 
 
 



Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la 
Diputació de Barcelona per l’exposició itinerant “Elogi del Malentès” al Centre Cultural 
del Casino. (AJT. CNV 50/2020). 
 
 
Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Associació de Festa per a la programació, organització i gestió de la Festa Major de 
Manresa 2020. (AJT. CNV 60/2020). 
 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovada la memòria, el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació del servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol 
municipals de Manresa, reservat a les organitzacions previstes a la disposició 
addicional 4a de la LCSP (CON.EXP 32/2020). 
 
Assumptes sobrevinguts 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Caritas 
Diocesana de Vic – Arxiprestal de Manresa per al desenvolupament del servei d’acollida 
social per a l’any 2020. (AJT.CNV 57/2020) 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat 
CAE, Formació i Serveis Socioculturals, per a l’organització Nits de jocs, Tots a taula: és 
hora de jugar, Gimcana de la Llum, 12è torneig de Carcassone de la Llum, 6a Manresa 
Express, 18a setmana de jocs al carrer, Kapla al Museu, curs de director/a d’activitats de 
lleure 2020. (AJT.CNV 58/2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


