
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
13 de maig de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 6 de maig de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 4353, de 3 de maig de 2013, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, en el judici assenyalat per 
al 13 de juny de 2013, a la Sala d’audiències del Jutjat Social de Manresa, en les 
actuacions núm. 202/2013 en reclamació per acomiadament. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovada la desestimació de les al.legacions presentades pel Club Natació Manresa i 
aprovació definitiva de la liquidació del contracte de concessió administrativa de 
construcció i explotació del nou complex esportiu de les piscines municipals de Manresa. 
 
Aprovades les clàusules addicionals del contracte d’obres que consisteix en el Projecte 
de reforma i ampliació del Pavelló Vell del Congost (Fase III). 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei de 
Gerència, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu durant el mes d’abril de 2013. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de serveis que consisteix en 
la neteja de les dependències municipals. 
 
Aprovada la modificació de preus públics del programa d’activitats físiques “Manresa 
Salut Esport” (modificació tarifes per al curs 2013/2014) i “Llar d’infants Bressolvent” 
(modificació reduccions). 
 
Aprovada la concessió de diverses 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 rectificació de l’acord d’adjudicació del contracte de subministrament que 
consisteix en la impressió i lliurament d’avisos de pagament i calendaris fiscals 
personalitzats per a la recaptació municipal. 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Atorgada llicència municipal de pública concurrència per a la instal.lació d’una activitat de 
restaurant bar en el local situat al c/Arbonès, 26, bxs, de Manresa. 



 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra de 
Rehabilitació dels tancaments de l’Escola Flama. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació de la concessió administrativa de gestió del servei públic de 
transport urbà de viatgers del municipi de Manresa. 
 
Atorgada llicència municipal de primera ocupació per a l’habitatge unifamiliar construït al 
passatge Mion, 14, de Manresa. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovada la revisió de preus i la regularització de la previsió d’ingressos de la concessió 
administrativa del servei de residències d’avis. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de gestió i dinamització del Casal de Joves 
la Kampana. 
 
 
 
 


