
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

3 de maig de 2016, amb caràcter reservat 
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 21, que va tenir lloc el dia 26 d’abril de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 3443, de 22 d’abril de 2016, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
en qualitat de part codemandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 41/2016 
interposat contra la inactivitat en l’obligació de pagament d’indemnització continguda 
en l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del Pla Parcial La 
Parada de Manresa. 
 
 
Àrea de Promoció de la Ciutat 
 
Regidoria delegada de Barris i Acció Comunitària 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 5 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament d’una pròrroga de les concessions de drets funeraris, per un 
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri 
Municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per un període de 25 anys, 
prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i 
l’expedient de contractació de la concessió administrativa del servei públic municipal 
de Llars d’infants L’Estel, La Lluna, El Petit Príncep, La Llum i Bressolvent, dividit en 2 
lots. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovat un encàrrec de gestió a la mercantil Foment de la Rehabilitació Urbana de 
Manresa, SA, per a l’administració de la comunitat de propietaris de la Fàbrica de 
l’Aranya. 
 
Aprovada la modificació i 2a pròrroga del contracte de subministrament que consisteix en 
la impressió i lliurament d’avisos de pagament i calendaris fiscals personalitzats per a la 
recaptació municipal. 
 
 



 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada la pròrroga del termini atorgat per a la finalització de les obres de construcció 
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Passeig de Pere III, 42 (LLI.PRO2016000008). 
 
 


