
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
17 de desembre de 2012 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de desembre de 2012. 
 
 
Alcaldia Presidència 
 
Interposat recurs de suplicació contra la sentència núm. 477/2012, dictada el dia 1 
d’octubre de 2012 pel Jutjat Social Únic de Manresa, en el procediment de conflicte 
col.lectiu núm. 309/2011. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Atorgada una gratificació equivalent a les retribucions de caràcter fix i periòdic del mes de 
novembre de 2012, amb motiu d’una jubilació. 
 
Atorgada una gratificació per anys de servei prestats, amb motiu d’una jubilació. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia del contracte d’obra que consisteix en l’adequació 
de la vorera nord de l’avinguda de les Bases de Manresa, entre la plaça de la Creu i el 
carrer Pere Vilella. 
 
Aprovada la devolució de la garantia del contracte d’obra que consisteix  en l’execució 
del Projecte de reforç d’un mur de contenció a la Seu de Manresa (renovació de la 
muralla de Puigcardener). 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació del subministrament de gas natural en diferents edificis de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per a la reforma, reparació i rehabilitació d’edificis o elements 
inclosos en el Catàleg i pla Especials de Patrimoni històrico-arquitectònic i ambiental 
de la ciutat. 
 
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 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. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a favor d’Althaia, per obres de reforma a la Clínica Sant Josep. 



 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a favor d’Althaia. 
 
Aprovada la modificació i establiment de diversos preus públics de serveis de l’Oficina 
de Turisme de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 

Desestimats els recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva de la 
relació concreta i individualitzada dels béns i drets necessaris per a l'execució de les 
previsions del Pla especial urbanístic del parc ambiental de Bufalvent de Manresa. 

Aprovat inicialment el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel.lació del 
polígon 2 del Pla parcial dels Cigalons, de Manresa. 

 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Prorrogades 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. 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adhesió a la renovació de l’acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
 


