
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
12 de novembre de 2012 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 5 de novembre de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 9225, de 29 d’octubre de 2012, sobre 
formular oposició al recurs d’apel.lació interposat per diverses persones contra la 
sentència núm. 198/2012, de 12-7-12, que desestimava el recurs contenciós 
administratiu núm. 71/2010, en relació al projecte de reparcel.lació del polígon 2 del 
Pla parcial Els Trullols. 
 
 
Alcaldia presidència 
 
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat al carrer Cascall 
núm. 16 al barri dels Comtals, a favor de l’Associació de Veïns Els Condals. 
 
Aprovat l’encàrrec de gestió per a l’assistència lletrada a la Mancomunitat de Municipis 
del Bages per al Sanejament. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovats els serveis prestats en horari nocturn i festiu de determinat personal funcionari. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
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 concessió de diverses bonificacions 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. 
 
Desestimada una bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres per a la millora o rehabilitació de façanes d’immobles de la ciutat. 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Assabentat de la modificació no substancial de l’activitat d’explotació ramadera bovina, 
cunícola i avícola situada al Mas d’en Roca, 33 (Viladordis), consistent en un canvi  en 
l’orientació productiva. 
 
 



Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Adjudicat el contracte de serveis d’un arquitecte per incorporar-lo a l’equip redactor del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). 
 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Prorrogades les concessions de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, 
amb aplicació de la taxa 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 personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 374/2012 interposat per FRANCE 
TELECOM ESPAÑA, SAU contra l’Ajuntament de Manresa. 


