Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
18 de juny de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2012.

Qüestions prèvies

Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5365, de 31 de maig de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la interlocutòria de
data 24/4/12 que desestimava l’incident d’execució de sentència plantejat dins el
recurs contenciós administratiu núm. 144/2006-D.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5366, d’1 de juny de 2012, sobre
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat per Autopista Terrassa –
Manresa SA contra la interlocutòria de data 2/3/12 que denegava les mesures
cautelars sol·licitades per la part actora dins el recurs contenciós administratiu núm.
12/2012.
Alcaldia-Presidència
Aprovada l’adjudicació del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu per a la
gestió i explotació de la instal·lació esportiva del pavelló Nou Congost de Manresa

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la concessió d’una bonificació de 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.
Desestimada una sol·licitud de bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a millora o rehabilitació de façanes.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la
direcció de les obres descrites en el Projecte executiu de l’edifici tester de l’Espai
Motor del Parc Tecnològic de la Catalunya Central.
Aprovada la revisió de les tarifes per l’any 2012 del contracte de concessió
administrativa de la gestió del servei públic del mercat municipal de Puigmercadal,
adjudicat a l’entitat mercantil Mercat Puigmercadal SL.
Desestimades les al·legacions formulades pel Club Natació Manresa a la incoació de
l’expedient d’incautació de la garantia del contracte de concessió administrativa de
construcció i explotació del Nou complex esportiu de les piscines municipals de
Manresa i resolució definitiva de dit expedient.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la memòria valorada dels treballs de renovació de l’escola la Flama.

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.
Acceptada la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri
Municipal.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la continuïtat del contracte de la concessió administrativa del servei de
transport públic urbà de viatgers de Manresa.
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns Vic-Remei del
local situat al carrer de la Verge de l’Alba, núm.5, el qual forma part de l’immoble
anomenat Casa Caritat.
Aprovada la pròrroga de la cessió d’ús del local núm.29 i una part del local 28 ubicats a
l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a favor de l’entitat GEDI Gestió i
Disseny,SCCL.

