
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

24 d’abril de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 19 que va tenir lloc el dia 17 
d’abril de 2018 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències 
 
Aprovat el PCA i l’expedient de contractació de l’obra projecte d’ampliació de la vorera 
est de la via Sant Ignasi, cofinançat pel FEDER, en el marc del programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i Ocupació. 
 
Aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla parcial Plana del Pont Nou 
– modificat , de Manresa. 
 
Aprovada la quarta modificació del contracte d’obra Projecte d’urbanització del tram 
inicial de la carretera Santpedor i de la rotonda de la Bonavista. 
 
Aprovada l’adjudicació el contracte de l’obra Projecte de millora del camí de la 
Gravera. 
 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitage i Barris 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 25 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un 
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri 
Municipal. 
 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment del programari de l’agenda d’actes “L’Apuntador”. 
 
 
 
 
 
 



Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència 
 
Aprovada la interpretació de la clàusula 3.4 del P.P.T reguladores del contracte que 
consisteix en la prestació d’assistència sanitària i gestió de la incapacitat laboral 
transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament de Manresa i els seus 
beneficiaris. 
 


