
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
19 de novembre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 12 de novembre de 2013. 
 
 
Alcaldia- Presidència 
 
Aprovada la modificació de les concessions de la hipoteca constituïda sobre la concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de 
serveis anomenat Ateneu Les Bases. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovada la concessió d’una gratificació per serveis extraordinaris, amb caràcter no 
periòdic en el seu devengament ni fix en la seva quantia. 
 
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i de Cultura, 
que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu durant el mes de juliol de 2013. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari 
de comptabilitat pressupostària municipal. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari 
de control d’obres i subscripció als bancs de preus PR/PCT. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment del maquinari i 
programari “Voice Ralentizer”. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment de la 
plataforma de participació “Manresa Participa”. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari 
de virtualització anomenat “Citrix Xenapp”: 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions   tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment del maquinari i 
programari de gestió horària. 
 
 
  Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovat l’expedient de liquidació de la 3a retribució per objectius  (corresponent al 
semestre novembre 2012- abril 2013) del contracte de concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans 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 de Girasol, SCP per a les obres d’adequació d’un local 
comercial i façana al c. del Born, 3, baixos. 
  
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Aprovada la convalidació del conveni de col·laboració de data 23 d’abril de 2013 entre 
l’Ajuntament de Manresa i diferents entitats per al desenvolupament del projecte “El 
Perfil de la Ciutat: Mesura de la qualitat de vida i sostenibilitat de les ciutats mitjanes 
europees”. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovada la liquidació del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat de l’any 
2011. 
 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Aprovat el conveni per a la renovació i ampliació de la cessió de diversos terrenys i un 
local, entre l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Casal de Viladordis. 
 
Aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Manresa i RCA, regulador de la cessió del 
Panteó número 31 de la secció de Sant Maurici del Cementiri municipal de Manresa. 
 
Acceptada la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri 
Municipal. 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 25 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Prorrogada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys,  prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
 
 
 


