
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

15 d’octubre de 2012 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 8 d’octubre de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8147, de 27 de setembre de 2012, 
sobre aprovar la interposició de recurs d’apel.lació davant el Jutjat contenciós núm. 15 
de Barcelona, contra la sentència de 30-7-12 que estimava parcialment el recurs 
interposat per Conservación de Viales y Asfaltos, SL, en relació al projecte de millora i 
ampliació de la urbanització del carrer Escodines i Sant Bartomeu, projecte carrer 
Viladordis i projecte plaça Sant Ignasi.  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8148, de 17 de setembre de 2012, 
sobre formular oposició al recurs d’apel.lació interposat contra la sentència núm. 
212/2012, de 19-4-12, dictada pel Jutjat contenciós núm. 15 de Barcelona, que 
desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 710/2009. 
  
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència núm. 123/12 de 03/09/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, dictada 
en el judici de faltes 291/2012.  
 
Sentència núm. 125/12 de 10/09/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, dictada 
en el judici de faltes 161/2012.  
 
Sentència de 19 de setembre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 555/2010, interposat per 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DE CATALUNYA (FSP-UGT). 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obra que consisteix en el 
Projecte d’urbanització del Passatge Burés. 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obra que consisteix en la 
correcció de les obres d’urbanització defectuoses de l’obra de millora i ampliació dels 
carrers Escodines i Sant Bartomeu, tram del carrer Viladordis i Plaça Sant Ignasi 
(àmbit Pl. Sant Ignasi i àmbit Viladordis) 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 50% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants, per a la millora o rehabilitació de 
façanes d’immobles de la ciutat. 
 



Aprovada la concessió d’una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres a favor de diversos sol.licitants, per a la millora o rehabilitació de 
façanes d’immobles de la ciutat. 
 
Desestimada una sol·licitud de bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per part d’una comunitat de propietaris, per a una reparació 
estructural d’un immoble de la ciutat. 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei que consisteix en l’exercici de funcions 
de Procurador, representant l’Ajuntament de Manresa en tots els processos en què 
s’hagi de personar en el partit judicial de Barcelona. 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’Instal.lació, manteniment i explotació publicitària 
de marquesines, plafons publicitaris lluminosos i altre mobiliari a les parades 
d’autobusos del transport públic urbà de viatgers i altres indrets del domini públic 
municipal. 
 


