
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

14 de maig de 2012 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 7 de maig de 2012. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’ Hisenda 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 50 % de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la millora o rehabilitació de 
façanes d’immobles de la ciutat. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles situats al nucli antic de la ciutat. 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de l’obra que consisteix en 
l’enllaç del carrer Tossalet dels Dolors amb el carrer Font dels Capellans.   
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la retirada de vehicles 
abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei de col·laboració en la gestió i inspecció 
tributàries. 
 
Aprovat l’expedient de contractació d’una assegurança d’accidents del personal de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat l’atorgament de llicència d’ocupació del domini públic municipal (subsòl) en 
referència a la infraestructura canalitzada de telecomunicacions ubicada al carrer 
Montserrat de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Prorrogada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Acceptada la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri 
Municipal. 
 
 



Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús d’un local situat a la plaça de Cal Gravat núm.2, 
a favor de l’Associació de Veïns de Cal Gravat- Bufalvent 
 
Aprovat l’expedient d’operacions jurídiques complementàries al Projecte de 
reparcel·lació del Pla de millora urbana “Pla especial La Dama. PE17" de Manresa. 
 
Aprovat l’expedient de contractació  dels serveis d’un/a arquitecte/a per incorporar-se a 
l’equip redactor del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM). 


