
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
15 d’abril de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 8 d’abril de 2013. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal de l’Ajuntament de Manresa, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant els mesos de desembre de 2012 i febrer i març 
de 2013, i acordat el pagament de les quantitats corresponents. 
 
Aprovada la relació de divers personal de l’Ajuntament de Manresa, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant els mesos de gener i febrer de 2013, i acordat el 
pagament de les diferències corresponents d’acord amb el preu fix aprovat. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la incoació de l’expedient per a la imposició de penalitats pel compliment 
defectuós de la prestació del Servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
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 reforma, 
reparació i rehabilitació 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 CENTREGRAFIC EQUIPAMENTS TIC CATALUNYA, 
SL, per a la realització d’una escala d’accés al pati del Passeig Pere III, 25. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de SABADELL BS INMOBILIARIO, FII per a la instal·lació 
de baranes noves als balcons al c. Joan Fuster 2-4. 
 
Aprovada la concessió de diverses bonificacions 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 i façanes situats al nucli antic de la ciutat. 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte d’arrendament del local 
comercial de propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5 de Manresa. 
 
Aprovada la devolució  de la garantia definitiva del contracte de concessió administrativa 
d’ús privatiu del quiosc de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant 
Domènec. 
 
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de serveis que consisteix en la 
redacció del projecte executiu d’actuacions finals de l’espai motor del Parc Tecnològic de 
la Catalunya Central. 
 
 



Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Autoritzada l’obertura i/o funcionament de l’activitat d’escola situada a la Cr Pont de 
Vilomara, 127-141, que porta a terme el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Suspès el termini de tramitació del Pla de millora urbana Can Roqueta. 
 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Prorrogada 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. 
 


