
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
14 de gener de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 8 de gener de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
“1.  Sentència núm. 932, de 18 de desembre de 2012 de la Secció Tercera de la Sala  

contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en 
el recurs d’apel.lació núm. 63/2010, interposat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA 
contra la interlocutòria de 21 de desembre de 2006 del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 10 de Barcelona, dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 243/1999 
(incident d’inexecució de la sentència). 

 
2.  Sentència núm. 929,  de 18 de desembre de 2012 de la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada 
en el recurs d’apel.lació núm. 87/2011, interposat per L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA contra la sentència de 19 de gener de 2011 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 196/2008.” 

 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovats els complements per serveis prestats en horari nocturn i/o festiu efectuats per 
divers personal integrant de la Policia Local i personal adscrit al Servei d’Ensenyament, 
Cultura i Esports de l’Ajuntament. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obra que consisteix en 
l’execució del projecte de millora de les àrees verdes del barri de la Balconada-zona 
central. 
 
Aprovada la concessió d’una bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per a la millora o rehabilitació de la façana d’un immoble de la 
ciutat. 
 
Aprovada la concessió de diverses bonificacions 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 de la ciutat. 
 
Desestimada la concessió d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per obres complementàries de finalització d’enderroc. 
 
 



Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la redacció del 
projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou. 
 
 


