Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
16 d’abril de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 d’abril de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 3204, de 5 d’abril de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.598/2011 interposat
contra la resolució de 30/8/11 per la qual es declara el desistiment de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts a un vehicle.

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 3205, de 22 de març de 2012, sobre
aprovar la personació davant la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC en el
recurs d’apel·lació interposat contra la sentencia núm.4/2012 que desestimava el
recurs contenciós administratiu núm.114/2010.

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 3206, de 5 d’abril de 2012, sobre
aprovar la interposició de recurs d’apel.lació davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm.7 de Barcelona contra la sentència dictada que estimava el recurs contenciós
administratiu 140/2010 interposat en relació al “Projecte de delimitació del polígon
d’actuació urbanística “plaça Lladó””.
Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’ Hisenda
Aprovada la concessió d’una bonificació 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 de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i
rehabilitació d’immobles situats al nucli antic de la ciutat.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació per a la
concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal de
Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 41-42.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat inicialment el projecte “Instal·lació de climatització de les oficines del carrer
Canal número 6” de Manresa.

Sotmès a informació pública el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
urbanística UA-6 “camí del Colomer 1” de Manresa.

Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat
Aprovada l’adjudicació del contracte d’obres Projecte de substitució de làmpades i
equips en lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió per a l’ajust dels nivells lumínics i
la reducció de la potència elèctrica en 2151 punts de llum de l’enllumenat públic.

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.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament
Aprovada la devolució de l’excedent corresponent als cursos escolars 2009/2010 i
2010/2011 de la concessió administrativa del servei municipal de la llar d’infants La
Llum.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la continuïtat del contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de
concert, relatiu al servei de recollida, trasllat i atenció puntual d’animals domèstics de
companyia, salvatges urbans i peridomèstics a la via pública i prevenció de la zoonosis
del municipi de Manresa.

