
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
21 de juliol de 2015, amb caràcter reservat 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió núm. 36, que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2015. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la Resolució núm. 5996, de 19 de juny de 2015, sobre aprovar la 
interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència del 22 de maig de 2015, que 
estimava el recurs contenciós administratiu núm. 48/2013, interposat contra la 
resolució de 20-11-2012 per la qual es denega la llicència municipal de pública 
concurrència per a la instal·lació de l’activitat de bar al Grup La Balconada, s/núm. 
local 4, de Manresa. 
 
Donat compte de la Resolució núm. 6372, de 30 de juny de 2015, sobre aprovar la 
interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència de 5 de juny de 2015, que 
estimava el recurs contenciós administratiu 405/2013, interposat contra la resolució de 
19-07-2013, desestimatòria de la sol·licitud d’incoació d’actuacions de protecció de la 
legalitat urbanística a la parcel·la núm. 271 del polígon 6 del terme municipal de 
Manresa, partida El Poal. 
 
Donat compte de la Resolució núm. 6309, de 10 de juliol de 2015, sobre aprovar la 
personació en el recurs contenciós administratiu 22/2015, interposat contra la 
denúncia 01126 per infracció de l’epígraf 27.1 de l’Annex I de l’Ordenança de 
Circulació i Mobilitat. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques i l’expedient de contractació del 
subministrament consistent en la impressió i plegat de notificacions d’un sol full i fulls 
informatius de pagament.  
 
Aprovada la declaració com a inacceptable de la proposició presentada per Gas Natural 
Comercialitzadora, SA, al lot 1 (subministrament de gas natural per una pressió igual o 
inferior als 4 bars) del contracte dels subministraments elèctrics i de gas natural en lliure 
mercat de l’Ajuntament de Manresa i altres ens vinculats.  
 


