
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
28 de juliol de 2015, amb caràcter reservat 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 37, que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6729, de 24 de juliol de 2015, sobre 
aprovar la personació  davant la Secció 3a de la Sala Contenciosa administrativa del 
TSJC, en el recurs núm. 130/2015, interposat contra l’acord de Ple de 19 de març de 
2015, que aprova definitivament el “Mapa de capacitat acústica de Manresa”. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovada la relació del personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn  i/o festiu 
durant el període comprès entre l’1 i el 23 de juliol i durant el mes de juny de 2015, 
respectivament, i acordar el seu pagament. 
 
Aprovada la 2a revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en la gestió i 
dinamització del Casal de Joves la Kampana. 

Aprovat l’expedient de contractació d’una assegurança de pèrdues o danys materials del 
patrimoni de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Àrea de Territori i Millora Urbana 
 
Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 25 anys del cementiri 
municipal. 

Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del cementiri 
municipal 

Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
cementiri municipal 

 
Regidoria delegada d’Espai Urbà i Entorn Natural 

Aprovada inicialment la modificació puntual del Pla Especial Urbanístic Fàbrica Nova. 

Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte bàsic i d’execució per al Centre 
d’Interpretació de la Manresa Ignasiana. 
 
 
 
 



Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte de 
concessió administrativa del servei públic municipal de les Llars d’infants L’Estel, La Lluna 
i El Petit Príncep (curs escolar 2015-2016). 
 
Aprovades les tarifes i comunicació de la xifra teòrica d’ingressos del contracte de 
concessió administrativa del servei públic municipal de la Llar d’infants La Llum (curs 
escolar 2015-2016). 
 
 
Regidoria delegada d’Esports 
 
Aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa, 
SA i el Club Natació Minorisa. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal per a la construcció dels fonaments per 
implantar un mòdul prefabricat a l’escola Valldaura, al carrer Ausias March, s/n de 
Manresa. 
 
Aprovada la minuta de conveni a signar entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, per al sosteniment del funcionament 
del Conservatori de Música de Manresa per al curs 2013-2014. 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’obres menors, per a la retirada d’un mòdul 
prefabricat de l’escola Bages, al carrer de la Sèquia, s/n de Manresa. 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’obres menors, per a la retirada de mòduls, 
enderrocar la base dels mòduls i els fonaments, retirar el porxo, paviment i les escales a 
l’Institut Cal Gravat, al carrer Domènec i Montaner, 8 de Manresa. 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’obres menors, per a l’arranjament de la 
tanca perimetral de l’Institut Pius Font i Quer, al carrer Amadeu Vives, s/n de Manresa. 
 
Aprovat  l’atorgament de llicència municipal d’obres menors per a la formació d’una rampa 
i d’escales d’accés a la llar d’infants La Ginesta, al carrer Concòrdia, s/n de Manresa. 
 


