
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

26 de setembre de 2017, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 42 que va tenir lloc el dia 19 
de setembre de 2017 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7665, de 14 de setembre de 2017, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2017 interposat contra la 
desestimació presumpta per silenci de la reclamació presentada el 03-11-2016 de 
sol·licitud de devolució d'ingressos corresponents al IIVTNU corresponents a una plaça 
d'aparcament i una vivenda situades al C. Fra Jacint Coma i Galí, 12-16 de Manresa. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 7666, de 15 de setembre de 2017, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 108/2017 interposat per 
POSTES Y MADERAS S.A. contra la resolució de l'alcalde de 2-2-2017 que desestima 
íntegrament el recurs de reposició  contra la denegació de la verificació del control 
periòdic,  de la suspensió sol·licitada i trasllat de la resposta a la petició d'ampliació de 
l'edificació existent, fent constar que l'ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres 
provisionals sol·licitats si l'informe preceptiu de la Comissió territorial d'Urbanisme a 
aquest informe és desfavorable. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde accidental núm. 7776, de 20 de setembre de 
2017, sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 303/2017 interposat per 
POSTES Y MADERAS S.A. contra la resolució  que desestima íntegrament les 
al·legacions presentades per Postes y Maderas SA respecte de la mesura provisional 
del procediment sancionador i reitera l'ordre, com a mesura provisional, de cessament 
i clausura parcial de l'activitat pel que fa als processos i a la part productiva de 
l'activitat fins que acrediti l'execució de mesures correctores necessàries adreçades al 
compliment dels valors límit d'immissió que li corresponen. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde accidental núm. 7777, de 20 de setembre de 
2017, sobre aprovar la compareixença en l’acte de conciliació i, si  escau, en el judici 
assenyalat a la seu del Jutjat Social núm.1 de Manresa en les actuacions núm. 
545/2017 en reclamació de pagament de la gratificació per anys de servei. 
 
 
Assumpte sobrevingut 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de l’obra que consisteix en l’execució del “Projecte 
d’ascensor públic Santa Llúcia – Plaça Major.” 
 


