
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
9 de juny de 2015, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 30, que va tenir lloc el dia 2 de juny de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4945, d’1 de juny de 2015, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 6/2015, interposat 
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació pels danys soferts en 
l’accident del 29-5-2013, en caure unes senyals mòbils sobre un vehicle. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4946, d’1 de juny de 2015, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2015, interposat 
per Grup Català de Seguretat, SL contra la desestimació del recurs contra diverses 
liquidacions sobre l’IAE dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 4971, de 27 de maig de 2015, sobre 
formular oposició al recurs d’apel·lació interposat per Promotora de Casas, SL, contra 
la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que 
desestimava el recurs núm. 34/2014, interposat contra la resolució que desestimava la 
sol·licitud de no subjecció de l'Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per la transmissió d’una finca situada al carrer Martí i Pol, 23-25. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovada la relació de divers personal dels Serveis de Seguretat Ciutadana i 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que han prestat serveis en horari nocturn i/o festiu 
durant el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2015, i durant els mesos d’abril i 
maig de 2015, respectivament. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la modificació del contracte administratiu de l’obra de reforma del Parc Vila 
Closes. 
 
Aprovat inicialment el Projecte de l’obra municipal ordinària “Rehabilitació de l’Ermita del 
Sant Crist del Guix. Fase 1. Actuacions preliminars”. 
 
Aprovat l’atorgament de llicència municipal d’obres menors per reformar l’interior d’un 
local per a bar restaurant a la Plaça Bages, 1.  
 
Aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu de l’obra municipal ordinària “Centre 
d’interpretació de la Manresa ignasiana”. 
 
 
 



Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cultura 
 
Aprovada la renovació de l’usdefruit dels equipaments teatrals de Manresa –Kursaal i 
Conservatori- a favor de la societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del disseny i elaboració del conjunt escultòric 
Acollida. 
 
 


