
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 
3 de desembre de 2012 

 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2012. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de la Regidora delegada de Serveis Socials, Acollida i 
Cooperació núm. 9805, de 23 de novembre de 2012, sobre aprovació del Pla Local 
d’Igualtat entre dones i homes 2012-2015. 
 
Donar compte de la resolució de l’Alcalde núm. 9980, de 27 de novembre de 2012, 
sobre aprovació de la personació davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en el recurs núm. 429/2012, en relació a unes finques del carrer de la Mel 
núm. 7. 
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència de 6 de novembre de 2012 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 337/2011, interposat contra la sentència de 24 de maig de 2011 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 681/2009. 
 
Sentència núm. 99/2012 de 09/11/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 6 de Manresa, dictada 
en el judici de faltes 433/2012.  
 
Sentència núm. 164/2012 de 12/11/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, 
dictada en el judici de faltes 300/2012.  
 
Sentència de 16 de novembre de 2012 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs 
d’apel.lació núm. 399/2011, interposat contra la sentència de data 1 de març de 2011 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 333/2009-A. 
 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Atorgada una gratificació amb motiu de la jubilació d’un funcionari. 
 
 
Regidoria delegada d’Hisenda 
 
Aprovat el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient 
de contractació i despesa, del subministrament i instal.lació de dos caixers per al 
cobrament de tributs municipals. 
 



Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’obra que consisteix en 
l’execució del Projecte de renovació d’instal.lacions d’enllumenat públic del sector 
Valldaura i Passeig del Riu. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge 
 
Aprovat inicialment el Projecte de millora de la urbanització del carrer de Serarols. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovat el Conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Manresa per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Manresa, 
curs 2011-2012. 
 


