
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

12 de març de 2012 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 5 de març de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 1897, de 29 de febrer de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.10/2012 interposat 
contra la resolució de 20/10/2011 per la qual es resol el recurs de reposició interposat 
contra la resolució que informa desfavorablement la possibilitat de fer obres de 
tancament d’un camí 
  
 
Alcaldia – Presidència 
 
Aprovada la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.39/2012 interposat per France Telecom 
España, SAU contra l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.13 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.41/2012 interposat per France Telecom 
España, SAU contra l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.8 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm.39/2012 interposat per Vodafone España,SA 
contra l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
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 Comunitat de Propietaris passeig Pere III, 77. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de Jaume  Casajuana Traus. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament d’un vehicle per a 
la Policia Local de Manresa, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini 
sense opció de compra (Rènting). 
 
Aprovada l’acceptació de 300.000,00€ que efectua Casino de Manresa, SA a favor de 
l’Ajuntament de Manresa.    
 



 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat el Plec de clàusules administratives reguladores del contracte administratiu 
d’obra que consisteix en la substitució de làmpades i equips en lluminàries de vapor de 
sodi d’alta pressió per 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 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Acceptades renúncies a  concessions temporals de drets funeraris del Cementiri 
Municipal. 
 
Prorrogades concessions de drets funeraris per un període de 5 anys sobre nínxols del 
Cementiri Municipal. 
 


