
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
 2 de juliol de 2012 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5848, de 22 de juny de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 8/2011, interposat per 
Maria Pilar Acosta Duran, contra la resolució de 25/10/2010 que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5849, de 22 de juny de 2012, sobre 
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 205/2012-S, 
interposat per Antoni Serra Sangrà, contra la resolució de 6/3/2012 de  desestimació 
dels recurs interposat contra la resolució d’aprovació definitiva del projecte  de 
reparcel·lació del Pla de millora urbana en l’àmbit Especial “Dama”  (PE-17) . 
 
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5972, de 27/06/12, sobre les        
contraprestacions del contracte que consisteix en la prestació de diferents serveis al 
Centre d’Interpretació  del carrer del Balç. 
 
 
Alcaldia- Presidència  
 
Aprovat l’encàrrec de les facultats d’intervenció del contracte de concessió 
administrativa de construcció i explotació de les piscines municipals de Manresa, a 
favor de la societat anònima municipal Aigües de Manresa, SA. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovada la revisió del preu del contracte de subministrament d’avisos de pagament i 
calendari personalitzat per a la recaptació municipal. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat l’atorgament  de llicència municipal d’obres  a favor d’Aigües de Manresa, SA per 
a l’allargament de la xarxa d’aigua potable al camí de Can Poc Oli. 
 
 
Assumptes sobrevinguts 
 
Aprovada la minuta del conveni expropiatori de mutu acord entre el Consorci del 
Bages per a la gestió de residus, l’Ajuntament de Manresa i un particular, per a 
l’execució de les previsions del Pla Especial Urbanístic Parc Ambiental de Bufalvent. 


