Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
24 de novembre de 2015, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 54, que va tenir lloc el dia 17 de novembre de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 9685, de 12 de novembre de 2015,
sobre prestar l’assistència jurídica necessària a agent de la Policia local, per tal de
garantir-li la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat
d’Instrucció núm.6 de Manresa amb el número de judici sobre delictes lleus núm.
167/2015-T.

Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la cessió gratuïta en règim de comodat d’un local ubicat al carrer Penedès s/n
de Manresa, a favor de l’Associació de Veïns del barri de la Sagrada Família.
Aprovada la cessió gratuïta en règim de comodat d’un local ubicat al carrer Callús s/n de
Manresa, a favor de l’Associació de Veïns del barri Mion – Puigberenguer.
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de l’expedient
de contractació del servei que consisteix en el manteniment dels dos caixers automàtics
ubicats a les dependències municipals.

Regidoria delegada de Governació
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en la col.laboració integral en
la recaptació municipal.
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de l’expedient
de contractació del servei que consisteix en el manteniment dels servidors, cabines
d’emmagatzemament i llicències de sistema operatiu.

Àrea de Territori i Millora Urbana
Regidoria delegada de Barris i Acció comunitària
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del
cementiri municipal.
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del cementiri
municipal.

Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural
Aprovada la modificació de la despesa final assignada al projecte Rehabilitació i
equipament de la Torre Lluvià i el seu entorn. Fase 1, subvencionat amb fons FEDER
període 2007-2013.
Prorrogat el termini atorgat per a la finalització de les obres de construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres al carrer Amat i Piniella, 13, autoritzades per la llicència
atorgada el 25 de febrer de 2005, dins l’expedient amb referència LLI.OMA/181-2004,
fins el 31 de desembre de 2016
Aprovada la Memòria valorada “Adequació de la instal.lació elèctrica del nou local del
Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Jove Cambra i de l’Associació de Veïns
del Passeig i Rodalies”.
Aprovada la Memòria valorada “Adequació de la instal.lació de calefacció del nou local
del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Jove Cambra i de l’Associació de
Veïns del Passeig i Rodalies”.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Manresa per al finançament de cicles de formació específica de grau
mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits en l’escola d’art de la seva titularitat
per al curs 2013/2014.

