
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
8 d’abril de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 2 d’abril de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució d’Alcaldia núm. 3233, de 27 de març de 2013,  sobre 
executar la sentència de 22-1-2013 del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de 
Barcelona, dins el recurs interposat en relació a una reclamació de responsabilitat 
patrimonial, requerir a Aigües de Manresa, SA perquè consigni l’import dels interessos 
meritats des del 13-8-2009 al 8-2-2013, aprovar la despesa i el pagament de 500€ en 
la part corresponent a la franquícia, i requerir a l’asseguradora la consignació de la 
resta de la condemna. 
 
 
Alcaldia 
 
Aprovada la desestimació de la sol.licitud de perllongament del termini concedit al Club 
Natació Manresa per a la presentació del balanç i del compte de pèrdues i guanys tancat 
a 30 de setembre de 2012. 
 
Estimat el recurs de reposició interposat en representació de la societat EQUIPAMENTS 
I EDIFICIS DE CATALUNYA, SAU, contra l’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel.lació del Pla parcial Sagrada Família de Manresa. 
 
Desestimat el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel.lació del Pla parcial Sagrada Família de Manresa. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la modificació de la clàusula 54 del Plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques que regeix el contracte de concessió d’obra pública, per a la 
construcció i explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat 
Complex Nord les Bases. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la cessió d’ús del local per a centre de transformació i constitució de servitud 
d’energia elèctrica a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, SLU, al Parc Tecnològic de la 
Catalunya Central. 
 
Atorgada llicència municipal d’obres de manteniment i conservació de la planta baixa en 
un edifici plurifamiliar entre mitgeres i la consolidació d’una edificació industrial annexa, a 
la carretera de Vic, 222-224 – carrer Sant Joan, 1-7 i Pujada Roja, 3-19, a 
GRANOLLERS IMMOBLES, SL. 



 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la personació, nomenat procurador i designada lletrada en la qüestió 
d’il.legalitat plantejada per la Secció Tercera de la Sala del contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al Pla Parcial del Pont Nou de 
Manresa, aprovat definitivament el 22 de desembre de 2005, qüestió plantejada en el 
rotlle d’apel.lació del recurs contenciós administratiu núm. 39/2012 del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona. 
 


