Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
15 d’octubre de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 8 d’octubre de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte, si escau, d’informes sobre resolucions judicials.
- Sentència de 13 de setembre de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –
Secció Tercera, Sala del Contenciós administratiu- dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 78/2011.
- Sentència de 13 de setembre de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –
Secció Tercera, Sala del Contenciós administratiu- dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 112/2011.
- Sentència de 26 de setembre de 2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 627/2007, interposat per
PISLETA, S.L. i DOMAR 75, S.L.
- Interlocutòria d’1 d’octubre de 2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 466/2012, interposat per
SOBRERROCA CENTRE, S.L.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent al primer, segon
i tercer trimestre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent al primer, segon
i tercer trimestre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent al primer, segon
i tercer trimestre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent al primer, segon
i tercer trimestre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent al primer, segon
i tercer trimestre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Acceptada la delegació d’atribucions conferida per resolució de 4 d’octubre de 2013, per
a l’aprovació dels projectes d’urbanització.
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i dels Serveis
de Turisme, Territori i Cultura, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu durant els
mesos de setembre i de juny a setembre de 2013, respectivament.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en la defensa judicial de
l’Ajuntament de Manresa, i la defensa jurídica i l’assistència lletrada al personal municipal.
Aprovat el plec de clàusules i l’expedient de contractació del servei que consisteix en el
manteniment d’ordinadors personals i altres perifèrics.
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en l’exercici de les funcions
de procurador representant de l’Ajuntament de Manresa.
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en l’ús d’una aplicació
informàtica de gestió per a la Tresoreria Municipal.
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de la concessió administrativa del
servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de la via pública del municipi de
Manresa .
Aprovada la concessió de 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 de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor d’un sol·licitant per a la millora o rehabilitació de façanes
d’immobles de la ciutat.
Aprovada la concessió de 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 i façanes situats al nucli antic de la ciutat.
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor d’ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES. S.L. per
a les obres de desplegament de la xarxa de fibra òptica en diferents punts de la ciutat
de Manresa.
Aprovada la modificació del contracte de servei de col.laboració en la gestió i inspecció
tributàries.
Aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda
de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec, de
Manresa.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
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, per procediment
negociat.
Acceptades les renúncies a l’adjudicació de concessions administratives de diverses
unitats comercials del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, i aprovat el plec
de clàusules administratives i l’expedient de contractació per a la concessió
administrativa d’ús privatiu de les unitats comercials del mercat municipal de
Puigmercadal de Manresa, formades pels llocs de venda núm. 7-8, 33-34-35, 43-44 i
45.

Autoritzada l’obertura i/o funcionament d’una activitat de restaurant bar al c/ Arbonés, 26,
sol.licitada per RADIAMON, SL.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Aprovat inicialment el Projecte de la Torre Lluvià.
Aprovat el modificat del Projecte de l'Edifici IMPULS del Parc Tecnològic de la
Catalunya Central.
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat
Aprovada la cessió del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió
del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de
Manresa.
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
Aprovada la convocatòria de concurs públic per a l’atorgament de concessions de drets
funeraris sobre sepultures del Cementiri municipal.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada d’Ensenyament
Aprovada la modificació del contracte de la concessió administrativa del servei públic
municipal de les Llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep.

