
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
21 de gener de 2014 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 14 de gener de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 157, de 13 de gener de 2014, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 102/2013, interposat 
contra la resolució d’11 de gener de 2013, que resol el recurs interposat contra els 
rebuts de la taxa per la recollida d’escombraries dels exercicis 2009 a 2012 d’una finca 
de la cra. de Santpedor. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 158, de 13 de gener de 2014, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 424/2013, interposat 
contra la resolució de 19 de juliol de 2013, desestimatòria de la sol·licitud d’incoació 
d’actuacions de protecció de la legalitat urbanística d’una parcel·la de la partida El 
Poal. 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:  
 
- Sentència núm. 15/2014 de 7 de gener de 2014 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en la 
qüestió d’il.legalitat núm. 35/2013 plantejada en relació al Pla Parcial del Pont Nou de 
Manresa. 
 
- Interlocutòria de 18 de desembre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm. 
502/2013 (entrada als habitatges 1r 2a, 1r 3a, 2n 1a, 2n 2a i 2n 4a de l’edifici anomenat 
Fàbrica Vermella de Sant Pau de Manresa). 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en l’estudi, 
redacció i direcció d’obres en projectes a l’espai públic. 
 

Àrea de Territori i Paisatge 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Acceptat l’oferiment de cessió gratuïta formulada per Bolonia Real Estate, SL referent 
a tres porcions d’una finca de la seva propietat situada al sector Arrabal de Manresa. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovada la modificació del contracte d’arrendament d’un immoble ubicat al carrer 
Edison, núm. 6 de Manresa, amb destí a l’activitat de Llar d’Infants (Bressolvent). 



 
Aprovat el tancament econòmic del curs escolar 2012-2013 de la concessió 
administrativa del servei públic municipal de les Llars d’Infants l’Estel, La Lluna i El Petit 
Príncep. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la 2a. Modificació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del 
servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de 
Manresa. 
 


