
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
4 de febrer de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 883, de 25 de gener de 2013, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu 8/2013, interposat contra la 
resolució de 22-10-12, en relació a una finca del carrer de les Saleses, 9. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 884, de 25 de gener de 2013, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu 502/2012, interposat per 
Autopista Terrassa-Manresa, SA, contra la resolució de 30-10-12, en relació a l’IBI 
d’una finca del nucli de Viladordis. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 885, de 28 de gener de 2013, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu 473/2012, interposat contra 
la resolució de 19-9-12, en relació a una finca del Mas d’en Pla. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 887, de 28 de gener de 2013, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu 514/2012, interposat per 
Industrias Fiel, SA, contra la resolució de 10-10-12, en relació a una reclamació per 
danys a un vehicle. 
 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
- Sentència núm. 119/2012 de 17/12/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 7 de Manresa, 
dictada en el judici de faltes 440/2012.  
 
- Sentència núm. 1/2013 de 26/12/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 1 de Manresa, dictada 
en el judici de faltes 315/2012.  
 
- Sentència de 14 de gener de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 303/2011. 
 
- Sentència núm. 29/2013 de 21/01/2013 del Jutjat d’instrucció núm. 3 de Manresa, 
dictada en el judici de faltes 315/2012.  
 
- Sentència de 21 de gener de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 151/2011. 
 
- Sentència de 22 de gener de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 267/2012. 
 
 
Alcaldia 
 
Donada per assabentada i ratificada la resolució de l’Alcalde de 28 de gener de 2013 
sobre l’aprovació de la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 



Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 373/2012 interposat per 
FRANCE TELECOM, SAU. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Autoritzada a una funcionària la compatibilitat de la seva activitat principal a 
l’Ajuntament de Manresa, com a TAG, amb l’activitat privada per compte propi com a 
advocada. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la revisió de preus del contracte que consisteix en la prestació del Servei de 
manteniment de les instal.lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals 
i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa. 
 
Aprovat l’expedient de liquidació de la 1a retribució per objectius (corresponent al 
semestre novembre 2011-abril 2012), del contracte de concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del Servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 

Aprovada inicialment la Modificació Puntual del Pla Especial Catàleg de Masies i 
Cases rurals en sòl no urbanitzable i text refós. 

Aprovada la pròrroga del termini de finalització de les obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres al Passeig de Pere III, 42, a nom de NEUS SUÀREZ SL. 

Aprovada la pròrroga del termini de finalització de les obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Tortonyes. 42, a nom de IF & QUARANTA, SL 

 
Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Aprovada la reversió a l’Ajuntament de Manresa del material, maquinària i vehicles 
adscrits a la concessió del Servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
urbana del municipi de Manresa (gener 1993-abril 2011) i la posterior cessió o 
alienació de part d’aquests béns, prèvia declaració de béns no utilitzables. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la revisió de tarifes del contracte de concessió administrativa de construcció 
i explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la Plaça Porxada. 


