
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
2 de setembre de 2014, amb caràcter reservat  

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 43, que va tenir lloc el dia 26 d’agost de 2014. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 

- Judici de Faltes núm. 66/2014 (Jutjat Instrucció núm. 5 de Manresa). 
- Apel·lació núm. 29/14 en el Judici de Faltes núm. 313/13 (Audiència Provincial 

de Barcelona, Secció 10a). 
- Judici de Faltes núm. 169/2014 (Jutjat Instrucció núm. 6 de Manresa). 
- Expedient núm. 320/13 (Jutjat de Menors núm. 6 de Barcelona) 
- Sentència de 14 de juliol de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 

de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 623/2011, 
interposat per LIBERBANK, SA. 

- Sentència de 28 de juliol de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 140/2013. 

- Sentència de 15 de juliol de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 226/2013, 
interposat per DOG EDUCAT, S.L. 

- Sentència de 23 de juliol de 2014 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el 
recurs d’apel.lació núm. 245/2011, interposat per INMITRAM, SA contra la 
sentència de 9 de juny de 2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 216/2010. 

 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovats els pagaments a favor de diverses persones, derivat de les despeses produïdes 
per la seva condició de lletrat o lletrada col·legiat al servei de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament ( gener 2014). 
 
Aprovats els pagaments a favor de diverses persones, derivat de les despeses produïdes 
per la seva condició de lletrat o lletrada col·legiat al servei de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament (febrer 2014). 
 
Aprovats els pagaments a favor de diverses persones, derivat de les despeses produïdes 
per la seva condició de lletrat o lletrada col·legiat al servei de la defensa jurídica de 
l’Ajuntament (març 2014). 
 
 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Reconeguts efectes a la comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica per a la venda al 
detall de productes de decoració al Passeig de Pere III, 50 (LLI.CTA/23-2014) 
 
 
 



 
Àrea de Territori i Paisatge  
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Atorgada llicència municipal d’obres menors per adequar l’interior d’un local destinat a la 
venda d’elements de decoració (basar) al Passeig de Pere III,50 (LLI.OBM/64-2014) 
 
Aprovada l’acceptació de l’oferiment de cessió gratuïta, referent a una parcel.la al sector 
dels Polvorers de Manresa. 
 


