Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
16 de desembre de 2014, amb caràcter reservat

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11205, de 4 de desembre de 2014,
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 501/2014,
interposat contra els acords de la Junta de Govern Local de 29-4-2014, en relació amb
l’expedient d’”Ocupació directa de l’equipament educatiu pla de millora urbana PE 13
Mossèn Vall”.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
- Sentència de 2 de desembre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2013.
- Sentència de 09/12/2014 de la Secció Sisena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació núm. 1391/12 interposat per RUSTIC
MARCH-5, SL.
- Interlocutòria de 14 de novembre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 243/1999 (incident
d’inexecució de la sentència).
- Sentència de 7 de novembre de 2014 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dictada en el recurs de suplicació núm. 5161/2014 interposat per
l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la sentència del Jutjat Social núm. 1 de Manresa
de data 10 de març de 2014.

Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Faltes
229/14

Jutjat
d’instrucció
núm. 1 de
Manresa

Falta de manca de
respecte i consideració
a l’autoritat o als seus
agents
o
desobediència lleu (art.
634 CP)

Agent PL 670

Faltes
171/2014

Jutjat
d’instrucció
núm. 2 de
Manresa

Falta de lesions (art.
617.1 CP)

Faltes
157/2014

Jutjat
d’instrucció
núm. 5 de
Manresa

Jutjat
d’instrucció
núm. 5 de
Manresa

Faltes
158/2014

Sentència
03/09/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 15 dies de multa amb quota
diària de 4 euros (60 euros), per la falta
de l’art. 634 CP.

Agent PL 593

05/09/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 20 dies de multa amb quota
diària de 3 euros (60 euros), per la falta
de l’art. 617.1 CP.
- en concepte de responsabilitat civil,
haurà d’abonar a l’Agent PL 593 la
quantitat de 120 euros.

Falta contra l’ordre
públic per realització
d’activitats
sense
l’assegurança obligatòria (art. 636 CP)

Agent PL 684

16/09/2014

Absol el denunciat dels fets denunciats
per la retirada de la denúncia per part de
la lletrada dels denunciants en advertir
que en aquest tipus d’activitat econòmica
no és exigible l’assegurança de
responsabilitat civil per no ser de pública
concurrència.

Falta contra l’ordre
públic per realització
d’activitats
sense
l’assegurança obligatòria (art. 636 CP)

Agent PL 684

16/09/2014

Absol el denunciat dels fets denunciats
per la retirada de la denúncia per part de
la lletrada dels denunciants en advertir
que en aquest tipus d’activitat econòmica
no és exigible l’assegurança de
responsabilitat civil per no ser de pública
concurrència.

Agent PL 700

Agent PL 692

Agent PL 692

Faltes
154/2014

Jutjat
d’instrucció
núm. 3 de
Manresa

Falta de manca de
respecte i consideració
a l’autoritat o als seus
agents
o
desobediència lleu (art.
634 CP)

Agent PL 666

29/09/2014

Condemna la denunciada a:
- pena de 35 dies de multa amb una
quota diària de 5 euros (175 euros), per
la falta de l’art. 634 CP.

Faltes
223/14

Jutjat
d’instrucció
núm. 1 de
Manresa

Falta contra l’ordre
públic per realització
d’activitats
sense
l’assegurança obligatòria (art. 636 CP)

Agent PL 640
Agent PL 656

17/10/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 30 dies de multa amb quota
diària de 6 euros (180 euros), per la
falta de l’article 636 CP.

Faltes
202/14

Jutjat
d’instrucció
núm. 1 de
Manresa

Falta de manca de
respecte i consideració
a l’autoritat o als seus
agents
o
desobediència lleu (art.
634 CP)

Agent PL 636

14/11/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 15 dies de multa amb quota
diària de 6 euros (90euros), per la falta
de l’article 634 CP.

Jutjat
d’instrucció
núm. 2 de
Manresa

Falta de manca de
respecte i consideració
a l’autoritat o als seus
agents
o
desobediència lleu (art.
634 CP)

Agent PL 427
Agent PL 656
Agent PL 664
Agent PL 691
Agent PL 695

17/11/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 10 dies de multa amb quota
diària de 4 euros (40 euros), per la falta
de l’article 634 CP.

Faltes
226/2014

Agent PL 685

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada la relació de divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana i del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, que ha prestat serveis en horari nocturn i/o festiu
durant el mes de novembre de 2014 i durant els mesos de maig a octubre de 2014,
respectivament.
Aprovada la concessió d’una gratificació per serveis extraordinaris fora de la jornada
normal de treball, amb caràcter no periòdic en el seu devengament ni fix en la seva
quantia, a divers personal del Servei de Seguretat Ciutadana, del Servei d’Ensenyament,
Cultura i Esports i del Servei del Territori.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de subministrament del mobiliari definit al
projecte de l’obra d’ampliació i reforma del Pavelló Vell Congost (Fase I).
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en l’exercici de funcions de
procurador, representant l’Ajuntament de Manresa, en tots els processos en què s’hagi
de personar en el partit judicial de Barcelona.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat l’atorgament de llicència municipal de primera ocupació a Althaia Xarxa
Assistencial de Manresa Fundació Privada, de la remodelació i l’ampliació de
l'Hospital de Sant Joan de Déu -Fase 2- pel que fa a la fase 2.2 d'ampliació al C. Joan
Soler 1-3.

