
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 
6 d’octubre de 2020, amb caràcter reservat  

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 37 que va tenir lloc el dia 29 de 
setembre de 2020. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria delegada de Presidència 

Aprovada la pròrroga del contracte del servei de publicació d’anuncis, publicitat 
institucional i campanyes informatives en un rotatiu imprès d’abast local. (CON.EXE 
69-2020) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat 
 
Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2020. Millora àrea de joc 
infantil Carrasco i Formiguera” (AJT.DIC 48-2020) 

Aprovat el projecte “Actuacions de millora de l’espai públic 2020.  Millora àrea de joc 
infantil Selves i Carner” (AJT.DIC 49-2020) 

 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Comitè local de 
la Creu Roja Espanyola a Manresa en relació al suport a  l’alimentació de famílies 
vulnerables pe a l’any 2020.(AJT.CNV 74-2020) 
 
 
Regidoria delegada de Cultura i Festes 
 
Aprovat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona relatiu a l’adhesió 
al programa Anem al teatre. (AJT.CNV 23-2020) 
 
 
 
Regidoria delegada d'Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages (CDIAP) per a la utilització i 
coordinació de l’aula multisensorial de l’escola bressol municipal  Bressolvent per als 
cursos 2020-21, 2022-23 i 2023-24. (AJT.CNV 65-2020) 

 

 

 



Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI 

Aprovada la minuta de contracte Programa 2020 entre l’Institut Català de les Dones i 
l’Ajuntament de Manresa que té per objecte articular la col·laboració entre ambdues 
institucions, i constitueix un mecanisme de cooperació institucional per impulsar les 
polítiques d’igualtat de gènere i contra la violència masclista a Catalunya. (AJT.CNV 77-
2020) 

 


