
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
15 de juliol de 2013 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 6458, que aprova la personació davant 
el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs interposat per 
Correos y Telégrafos, SA, en relació a unes obres a l’edifici núm. 1 de la plaça 
d’Espanya. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 6459, que aprova la personació davant 
el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs interposat contra 
l’acord de la Junta de Govern de 8 d’abril de 2013, en relació a l’aprovació definitiva 
del projecte de reparcel.lació del Pla parcial Sagrada Família. 
  
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
- Interlocutòria de 26 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 42/2012. 
 
- Sentència de 14 de juny de 2013 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 278/2012, interposat contra la sentència de 24 de maig de 2012 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 136/2012. 
 
- Interlocutòria de 19 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm. 
238/2013 (entrada a l’immoble situat a la Muralla de Sant Francesc núm. 18 de Manresa). 
 
- Interlocutòria de 25 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm. 
240/2013 (entrada a l’immoble situat al carrer Camp d’Urgell núm. 24 de Manresa). 
 
 
Alcaldia Presidència 
 
Aprovada la ratificació de la resolució de l’alcalde de 18 de juny de 2013 sobre 
l’aprovació de la interposició de recurs de suplicació contra la interlocutòria del Jutjat 
social de Manresa dictada dins del procés d’execució de la sentència recaiguda en el 
procediment de conflicte col·lectiu núm. 1056/2010 formulat per CONC-CCOO. 
 
Aprovada la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 230/2013 interposat per la 
Delegación del Gobierno en Catalunya contra l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de la Comunitat de propietaris c. Sabadell núm. 40 per a 
les obres de reparació i pintura de la façana. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de la Corredoria d’Assegurances Santasusana, S.A. per a 
les obres de manteniment i conservació d’un local comercial de la plaça Fius i Palà, 1. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per a les obres de canvi de paviment del terrat i de canvi de 
rajoles d’una cuina del c. Caritat, 15. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de la Companyia Jesús Casa d’Exercicis per a la 
instal·lació d’un centre de transformació al c. de la Cova, 17. 
 
Aprovada la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles de la ciutat. 
 
Desestimada la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a un sol·licitant per a la reforma, reparació o rehabilitació d’edificis 
o elements inclosos en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni històrico-arquitectònic i 
ambiental de Manresa. 
 
Aprovada la concessió de bonificacions del 50 % de la quota, apartat 7 b), de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la 
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 
 
Aprovat l’expedient de liquidació de la 2a. Retribució per objectius (corresponent al 
semestre maig 2012-octubre 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. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la direcció 
de l’obra del projecte executiu de l’edifici intermedi de l’espai motor del Parc Tecnològic 
de la Catalunya Central. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en donar suport 
a actes gestionats pel servei de manteniment d’equipaments municipals de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa com a membre de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la suspensió temporal del contracte de serveis que consisteix en l’estudi, 
redacció i direcció d’obres en projectes a l’espai públic. 



 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el manteniment 
d’instal.lacions de protecció dels elements d’extinció contraincendis de diversos edificis 
municipals. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en el manteniment i neteja 
de places i espais verds del municipi de Manresa (sectors 1 i 2). 
 
 
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 
 
Acceptada la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri 
Municipal. 
 
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Prorrogada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per 
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 
 
Aprovada la rectificació d’error material del dictamen sobre retrocessió de drets funeraris 
aprovat en sessió de la Junta de Govern Local del 17 de juny de 2013. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a 
domicili municipal. 
 


