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

 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 20  que va tenir lloc el dia 2 de juny de 
2020. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 

 
Regidoria d’Hisenda 
 
Aprovada la minuta del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Manresa per a la regulació de les subvencions concedides al programa de crèdit local 
destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats pels ajuntaments i 
EMD de la província per al finançament d’inversions en obres i serveis 
públics.(AJT.CNV 33-2020) 

 
Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
Aprovat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agrupació de 
Defensa Forestal Pla de Bages, per a la prevenció i extinció d’incendis i altres 
actuacions de conservació del medi natural. (AJT.CNV 40-2020) 

 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovada la memòria valorada “Actuacions de millora de l’espai públic 2020. 
Actuacions en espais de vianants” ( AJT.DIC 21-2020) 

Aprovada la Memòria valorada “Construcció d’una pista poliesportiva a l’escola Les 
Bases” (AJT.DIC 22-2020) 
 
Aprovada la primera modificació de l’obra Xarxa de calor alimentada amb biomassa 
per a diversos equipaments del barri de la Balconada. (CON.EXE 42-2020) 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra “Actuacions de rehabilitació xalet de 
Casa Caritat. Sala Principal ( 2a licitació )(CON.LIA 60-2019) 
 

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

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 

 

 

 

 

 



 Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada de Barris, Acció Comunitària i Civisme 

Aprovada, una minuta de conveni de col·laboració a signar entre l’Associació de Veïns 
de les Escodines i l’Ajuntament de Manresa per al  desenvolupament del Pla de 
Desenvolupament Comunitari al barri de les Escodines l’any 2020.(AJT.CNV 36-2020) 
 
Aprovada una minuta de conveni de col·laboració a signar entre la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa i l’Ajuntament de Manresa per al 
desenvolupament del Pla de Desenvolupament Comunitari per l’any 2020. (AJT.CNV 
37-2020)  
 


