
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 

11 de juny de 2012 
 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 4 de juny de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5140, de 22 de maig de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat per Autopista Terrassa-
Manresa SA contra la sentència núm.131/2012 de 14/3/12 que desestimava el recurs 
contenciós administratiu núm.640/2010. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5141, de 25 de maig de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 
núm.112/2012 de data 9/3/12 que desestimava el recurs contenciós administratiu 
núm.456/2009. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5208, de 5 de juny de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 
núm.94/2012 de data 14/4/2012 que desestimava el recurs contenciós administratiu 
núm.22/2012-A. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm.5209, de 5 de juny de 2012, sobre 
aprovar la interposició de recurs d’apel·lació contra la sentència dictada el 3/5/12 que 
estimava el recurs contenciós administratiu 141/2010 contra resolució de l’Alcalde de 
14/1/2010 desestimatòria de recurs de reposició. . 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la suspensió de l’expedient de contractació del servei de col·laboració en la 
gestió i inspecció tributàries. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte d’assegurança d’accidents del personal de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte que consisteix en el servei de missatgeria i 
correspondència de l’Ajuntament de Manresa. 

 
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el seguiment de la 
implementació de la inspecció tributària a l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’ Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovada la contractació dels serveis d’un/a arquitecte/a per incorporar-se a l’equip 
redactor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM).  


