Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
10 de febrer de 2015, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 6, que va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 815, de 26 de gener de 2015, sobre
executar la sentència núm. 4/2015, del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el recurs núm. 435/2014, interposat contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat contra la resolució de 6-3-2014 i les liquidacions que
se’n deriven, la qual desestimava la sol·licitud de no subjecció a l’IIVTNU per les
adjudicacions per dissolució de condomini efectuades el 16-12-2013, en relació a una
finca del carrer Sant Fruitós de Manresa.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 940, de 29 de gener de 2015, sobre
executar la sentència de 30 de desembre de 2014, del Jutjat contenciós administratiu
núm. 8, en el recurs núm. 555/2010-A, interposat per Excavacions Montserrat, SL, en
relació amb l’expedient sancionador relatiu a una infracció consistent en
l’emmagatzematge i valorització de residus, maquinària i materials diversos, sense
llicència, al barri dels Comtals de Manresa.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 943, de 29 de gener de 2015, sobre
aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 484/2014, interposat
contra la resolució de 25/11/2014, que desestima la petició de pagament de la
gratificació per anys de servei prevista a l’art. 35 de l’acord de condicions
econòmiques, socials i de treball dels funcionaris.

Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
“Sentència de 15 de gener de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 435/2014.
El recurs contenciós administratiu es va interposar contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat contra la resolució de 06/03/2014, i les liquidacions
que se'n deriven, la qual desestimava la sol.licitud de no subjecció a l'IIVTNU per les
adjudicacions per dissolució de condomini efectuades el 16/12/2013 en relació a la
finca situada al carrer Sant Fuitós 36-40 4t 2a de Manresa.
La sentència estima el recurs contenciós, anul.la els actes administratius recorreguts i
reconeix el dret a la devolució dels imports ingressats més els interessos legals. Sense
costes.”
“Sentència de 30 de desembre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 555/2010, interposat per
EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL.
El recurs contenciós administratiu es va interposar per part de EXCAVACIONS
MONTSERRAT, SL contra la resolució de 17/08/2010 desestimatòria del recurs de
reposició interposat contra la imposició d'una sanció de 30.000 euros per la comissió
d'una infracció consistent en l'exercici de l'activitat d'emagatzematge i valorització de
residus, maquinària i materials diversos sense llicència i amb possible afectació del
medi ambient, a la finca "Can Cardona" del barri dels Comtals.

La sentència estima el recurs contenciós administratiu i declara l’anul·lació de l’acte
impugnat per caducitat del procediment sancionador.”
“Sentència de 30 de desembre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 202/2013.
El recurs contenciós administratiu es va interposar contra la desestimació presumpta
de la petició d'informació respecte als complements salarials JP1 i D2.
La sentència declara la inadmissibilitat del recurs per manca de legitimació activa.
Sense costes.”
“Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 209/2013.
El recurs contenciós administratiu es va interposar contra la desestimació presumpta
del recurs presentat contra la denegació de la instància de data 20 de setembre de
2012 relativa a la petició d'informació sobre els barems a aplicar en la relació de llocs
de treball.
La sentència desestima el recurs contenciós administratiu, sense imposició de costes.”

Donat compte a la Junta de Govern Local, de les resolucions judicials següents:

Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Faltes
293/2014

Jutjat
d’instrucció
núm.
5
Manresa

Agent PL 630

13/01/2015

de

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

Condemna la denunciada a:
- pena de 10 dies de multa
amb quota diària de 3 euros
(30 euros), per la falta de
l’art. 634 CP
indemnitzar
amb
la
quantitat de 320 euros a
l’agent per les lesions que li
va produir.

Agent PL 666

24/12/2014

de

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

Condemna el denunciat a:
- pena de 45 dies de multa a
raó de 3 euros per dia (135
euros)

Agent PL 596

14/01/2015

de

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

Condemna el denunciat a:
- pena de 15 dies de multa a
raó de 2 euros per dia (30
euros)

xxx
Agent PL 672
Agent PL 429
Agent PL 698
Agent PL 673
Agent PL 680

26/01/2015

de

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

Condemna el Sr.xxx a:
- pena de 20 dies de multa
amb una quota diària de 3
euros (60 euros)

Faltes
343/2014

Faltes
692/2014

Faltes
58/2014

Jutjat
d’instrucció
núm.
1
Manresa

Jutjat
d’instrucció
núm.
4
Manresa

Jutjat
d’instrucció
núm.
2
Manresa

Falta de danys (art. 625
CP) per desperfectes al
mobiliari urbà

Sentència

Agent PL 688

Agent PL 645

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de
les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària)
i de protecció contra la legionel·la dels edificis municipals.
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de
contractació del subministrament d’un sistema de còpies de seguretat de servidors
virtuals mitjançant arrendament a llarg termini.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el
manteniment i llicències del sistema de còpies de seguretat dels servidors.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en el
manteniment d’ordinadors personals i altres perifèrics.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovat fer avinent a l’empresa concessionària del contracte del servei de
manteniment i conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts
ornamentals i sanitari públic de la plaça de Sant Domènec de Manresa, els
compromisos relatius a política energètica adoptats per l’Ajuntament de Manresa, com
a membre del Pacte d’Alcaldes i seguint l’execució del seu Pla d’Acció d’Energia
Sostenible.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura
Aprovat l’encàrrec de gestió per a la promoció de l’espai ubicat a l’immoble de la Plana
de l’Om, núm. 5, format per una sala d’exposicions, una sala d’actes i unes oficines, a
la mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la resolució de les al·legacions presentades per la Cambra Oficial de
Contractistes d’obres de Catalunya sobre el plec de clàusules administratives de l’obra
projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou, Fases 1 i 2, en el marc
d’un programa complementari de generació d’ocupació.

