
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

2 d’abril de 2012 
 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de març de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 2708, de 21 de març de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.623/2011 interposat 
contra la resolució de 3/10/2011 d’ampliació del contingut de l’expedient d’ordre 
d’execució en relació a l’edifici situat al carrer Sant Miquel núm.14.   
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 2923, de 29 de març de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.587/2011 interposat 
contra resolució de 8 de juny de 2011, estimatòria parcial de recurs de reposició contra 
resolució de 29/9/10 per la qual es va incoar expedient administratiu d’ordre 
d’execució. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 2924, de 29 de març de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm.623/2011 interposat 
contra resolució de 26/8/11 desestimatoria de reclamació de responsabilitat 
patrimonial. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’ Hisenda 
 
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en la defensa 
judicial de l’Ajuntament de Manresa per advocat/ada en els processals judicials que 
s’encarreguin i la defensa jurídica i assistència lletrada a aquell  personal municipal 
afectat per un procés penal derivat de l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament. 
 
Aprovada la incoació de l’expedient d’incautació de la garantia del contracte de 
concessió administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu de les 
piscines municipals de Manresa. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament que consisteix en 
l’arrendament d’un equip servidor HP Proliant DL380 G5. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini de dos equips multifunció. 
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini d’un ordinador central que gestioni el sistema corporatiu 
de base de dades i algunes de les aplicacions municipals.  
 
Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini d’una copiadora digital i dues impressores. 
 



Aprovada la devolució de garantia del contracte del subministrament que consisteix en 
l’arrendament a llarg termini de material informàtic per l’Ajuntament de Manresa ( any 
2007). 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat l’expedient de contractació dels serveis d’un/a arquitecte/a per incorporar-se a 
l’equip redactor del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa(POUM). 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones   
 
Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 
 
Aprovada la revisió de preus i la regularització de la previsió d’ingressos de la 
concessió administrativa del servei de residències d’avis.  
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en la direcció dels 
treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). 
 
 


