
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
18 de febrer de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informe sobre una resolució judicial: 
 
- Interlocutòria de la secció 5ª de  l’Audiència Provincial de Barcelona de 13 de febrer de 
2013, que desestima el recurs d’apel.lació formulat per l’Ajuntament de Manresa contra la 
Interlocutòria de 19 de novembre de 2012 dictat pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Manresa 
en les Dilgències prèvies 236/2012. 
 
 
Alcaldia Presidència 
 
Aprovada la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 466/2012 interposat per Sobrerroca Centre, 
SL contra l’Ajuntament de Manresa. 
 
Constituït un dret d’usdefruit temporal a favor del Consorci “Parc Central” per a la 
gestió de l’edifici de serveis ubicat a la Plaça de la Ciència de Manresa. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de personal adscrit al Servei de Desenvolupament, que ha prestat 
serveis en horari nocturn i/o festiu durant el mes de desembre de 2012. 
 
Aprovada la relació de personal integrant de la Policia Local, que ha prestat serveis en 
horari nocturn i/o festiu durant el mes de gener de 2013. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
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 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 diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles i façanes situats al nucli antic 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 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 de la Fundació AMPANS per obres d’especial 
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor d’Althaia per obres d’especial transcendència en l’àmbit 
social o de foment de l’ocupació. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de la Fundació Sociosanitària de Manresa,  per obres 
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la neteja de les 
dependències municipals. 
 
Regidoria delegada de Mobilitat 
 
Aprovada la rectificació de l’acord de revisió de tarifes del contracte de concessió 
administrativa de construcció i explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils 
de turisme a la Plaça Porxada per a l’any 2013. 

 
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis del Manteniment de les zones verdes del 
polígon industrial de Bufalvent de la ciutat de Manresa (sector 3). 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Prorrogada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Atorgada 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. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte executiu d’actuacions finals a 
l’espai motor del Parc Tecnològic de la Catalunya Central, fase III.1 (cofinançat pel 
Programa operatiu (PO) FEDER Catalunya 2007-2013. 
 


