
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
3 de juny de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 de maig de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5045, de 14 de maig de 2013, sobre 
formular oposició al recurs d’apel.lació interposat davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, contra la Interlocutòria de denegació de mesures 
cautelars sol.licitades per Autopista-Terrassa Manresa, SA, en el recurs núm. 
502/2012, interposat en relació a la liquidació de l’IBI de la finca situada al nucli de 
Viladordis, Viladordis, s/n. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació per a la 
concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla 
del Carme, cantonada plaça Sant Domènec de Manresa. 
 
Declarada deserta la licitació per a l’arrendament del local comercial de propietat 
municipal, ubicat a la Muralla del Carme núm. 5 de Manresa. 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Reconèixer efectes a la comunicació amb declaració responsable formulada per 
FUNDACIÓ PRIVADA ROSA ORIOL, per a l’activitat de centre de formació no reglada de 
cosidor, al carrer d’Àngel Guimerà, 13, 2n de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge i Mobilitat. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la redacció del Projecte 
executiu de rehabilitació de la Torre Lluvià (Fase 1). 
 
Aprovat el model de contracte d’atorgament del dret d’ús sobre les places de 
l’aparcament subterrani de la plaça de la Reforma. 
 
Aprovat inicialment i pel procediment d’urgència, el projecte d’obra municipal ordinària 
“Proposta de rampa per a enllaç viari del carrer Mestre Albagés amb el Passatge Padró”. 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta d’una finca situada al carrer Serarols, núm. 23 de 
Manresa, propietat de la mercantil LURLEEN EUROPA, SA. 
 
Aprovada la minuta del conveni expropiatori de mutu acord entre el Consorci del Bages 
per a la gestió de residus, l’Ajuntament de Manresa i els senyors J.M.I. Serra i altres. 
 



Aprovada la Memòria valorada de l’obra ordinària anomenada “Reforma del parc Pintor 
Vila Closes”. 
 
Aprovada la Memòria valorada de l’obra ordinària anomenada “Adequació del pati del 
xalet de Casa Caritat”. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovades les noves tarifes, comunicar la xifra teòrica d’ingressos i modificar el contracte 
de concessió administrativa del servei públic municipal de les Llars d’infants l’Estel, la 
Lluna i el Petit Príncep. 
 
Aprovades les noves tarifes, comunicar la xifra teòrica d’ingressos i modificar el contracte 
de concessió administrativa del servei públic municipal de la Llar d’infants la Llum. 
 
 
Regidoria delegada de Participació Ciutadana, Joventut i Gent Gran. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei consistent en la gestió i dinamització del 
servei d’informació juvenil Manresa Jove. 
 
 


