
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

17 d’octubre de 2011 
 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 d’octubre de 2011. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8399, de 3 d’octubre de 2011, sobre 
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència núm. 
225/2011 de data 4/7/11, que desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 
165/2008 d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Plana del 
Pont Nou.  

 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 8400, de 3 d’octubre de 2011, sobre 
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència núm.177, 
de data 20/6/11, que desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 612/2009 
desestimatòria d’una reclamació d’indemnització per responsabilitat patrimonial .   
 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Interlocutòria de 14/09/2011 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 
158/2010.  
 
Interlocutòria núm. 263/2011 de 27/09/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona dictada en el recurs d’empara ordinari núm. 467/2011 
(procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona). 
 
Sentència núm. 307/2011 de 26/09/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 607/2010 
interposat per MAPFRE SEGUROS SA. 
 
Sentència núm. 306/2011 de 30/09/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 515/2009. 
 
Sentència núm. 711/2011 de 23/09/2011 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel.lació núm. 188/2010, interposat per l’Ajuntament de Manresa contra 
la sentència de 15/03/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 659/2007. 
 
Sentència de 19/09/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona 
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2010 interposat per la 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA. 
 
 
 



 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovades les gratificacions per serveis extraordinaris a personal funcionari  
 
Aprovats el plec de clàusules administratives, de prescripcions tècniques i de 
l’expedient de contractació del servei que consisteix en la retirada, eliminació, 
destrucció i reciclatge de documents procedents d’arxius de gestió de les dependència 
municipals. 
 
Declarat desert el concurs convocat per l’Ajuntament de Manresa per a la  concessió 
administrativa del quiosc de begudes situat a la plaça Espanya de Manresa, aprovació 
d’un nou plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis de col·laboració integral en la recaptació 
municipal. 
 
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 reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles situats als nucli antic 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 reforma, reparació i 
rehabilitació d’edificis o elements inclosos en el Catàleg i Pla especial del Patrimoni 
històric, arquitectònic i ambiental de Manresa. 
 
Desestimada la sol·licitud de bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres presentada per Althaia Xarxa Assistencial de Manresa Fundació 
Privada. 
 
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. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra projecte d’urbanització pla 
Parcial Tossal dels Cigalons 2 i àmbits complementaris. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra que consisteix en l’execució 
del projecte d’adequació de l’espai memòries ( Manresa segle XX ) al museu comarcal 
de Manresa. 
 



 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovada la revisió de preus de la concessió administrativa del servei d’ajut a domicili 
municipal any 2010 (periode 19 de juliol a 31 d’octubre de 2010).  
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovat l’expedient de contractació del servei de prevenció aliè en matèria de medicina 
del treball de l’Ajuntament de Manresa. 
 


