Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
18 de febrer de 2014

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 11 de febrer de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1417, de 12 de febrer de 2014, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 504/2013, interposat
contra la resolució de 7-10-2013 que desestima les al.legacions formulades al Projecte
d’urbanització del carrer Tossalet dels Dolors.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1418, de 12 de febrer de 2014, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 504/2013, interposat
contra la resolució de 15-7-2013 que reitera l’ordre de restabliment de la realitat física
alterada en relació a la construcció d’un muret al Camí de l’Hostal de l’Arpa a la zona
del Poal.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1419, de 12 de febrer de 2014, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 34/2014, interposat
contra la resolució d’11-11-2013 que desestima el recurs interposat en relació a
l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per la
transmissió d’una finca al c/ Martí i Pol.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament d’un vehicle
multiservei destinat al Cementiri municipal, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg
termini sense opció de compra (rènting).
Aprovada la minuta de contracte i acceptar la cessió d’ús, en règim de comodat, dels
béns museístics compresos a l’inventari del Museu de la Tècnica de Manresa, per part de
la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia.
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor d’Abolafio Serveis i Manteniments, S.L. per pintar la
façana del C. Circumval·lació, 2-4.
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.
Desestimada la concessió d’una bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per a les obres d’enderroc d’una edificació aïllada i la construcció
d’una tanca al Passatge Can Saldes.
Aprovada la relació de personal adscrit als Serveis de Seguretat Ciutadana i
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant els mesos de desembre de 2013 i gener de 2014.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Aprovada l’addenda al conveni de col.laboració entre l’Administració General de l’Estat i
la Diputació de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Assessorament i inici de
tramitació (PAIT) integrats en la xarxa CIRCE amb l’Ajuntament de Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Atorgada llicència municipal d’obres per a la reforma i ampliació (remunta) en un edifici
industrial al Camí del Suanya, s/n, a favor d’OLIVA TORRAS, SA.
Aprovat l’encàrrec de gestió dels serveis de suport a actes i activitats gestionades pel
Servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament de Manresa, a favor de
la Fundació Fira de Manresa.
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
Aprovada l’acceptació de renúncies a concessions temporals de drets funeraris del
Cementiri Municipal.
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys,
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 25 anys,
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.
Aprovada la declaració de caducitats de concessions temporals per 5 anys de drets
funeraris sobre nínxols del Cementiri municipal.
Aprovat l’atorgament de pròrrogues de concessions de drets funeraris per un període
de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri
Municipal.

