
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
24 de març de 2015, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 14, que va tenir lloc el dia 17 de març de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2541, de 13 de març de 2015, sobre 
aprovar la compareixença en l’acte de conciliació i, si escau, judici per al  20-7-2015, 
en les actuacions núm. 95/2015 i 158/2015 seguides contra Fira de Manresa Fundació 
Privada, l’Ajuntament de Manresa, el Consorci per a la gestió del condomini del Palau 
Firal de Manresa i la Generalitat de Catalunya, en reclamació per acomiadament. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de subministrament de gas natural en diferents edificis 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada  la rectificació de diverses liquidacions de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la pròrroga de l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local.  
  
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte executiu de rehabilitació i reforç 
estructural del Pont Nou, Fases 1 i 2, en el marc d’un programa complementari de 
generació d’ocupació.  
 
Aprovada l'acceptació de l'oferiment de cessió gratuïta del domini de quatre porcions 
de finques propietat de la mercantil Hoteles Osona, SL, situades a la zona de Can Poc 
Oli de Manresa, en compliment de conveni urbanístic. 
 
Aprovada l'acceptació de l'oferiment de donació pura i simple de la resta de la finca 
registral núm. 31.122, propietat de la mercantil Hoteles Osona, SL, situada a la zona 
de Can Poc Oli de Manresa. 
 
Aprovat inicialment el Pla especial urbanístic Celler Cooperatiu de Salelles. 
  
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovada la revisió del tancament del curs escolar 2013-2014 de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de la llar d’infants la Llum. 


