Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
31 de març de 2015, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 16, que va tenir lloc el dia 24 de març de 2015.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2746, de 25 de març de 2015, sobre
interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya de 2-2-2015, que resol desestimar el requeriment previ
interposat per l’Ajuntament contra la resolució de 8-5-2014, i mantenir la revocació
parcial de la subvenció de les accions dins el programa SUMA’T, atorgada en un
import de 46.753,31€.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2747, de 25 de març de 2015, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona,
en el recurs núm. 22/2015 interposat contra la denúncia de la Policia Local de 26-102014, per conduir un vehicle havent ingerit o incorporat a l’organisme psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 2788, de 10 de març de 2015, sobre
aprovar la interposició d’un incident de nul·litat d’actuacions contra la Sentència núm.
539, de 30-9-2014, de la Secció 3a. de la Sala contenciosa administrativa del TSJC, la
qual estimava el recurs d’apel·lació i el recurs contenciós administratiu interposat per
Hayes Lemmerz Manresa, SL, contra la resolució de 8-2-2008, d’aprovació definitiva
del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Plana del Pont Nou.
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Sentència

Faltes
264/14

Jutjat
d’instrucció
núm. 8 de
Manresa

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

Agent PL 691
Agent PL 695

19/12/2014

Condemna el denunciat a:
- pena de 10 dies de multa amb
quota diària de 3 euros (30
euros), per la falta de l’art. 634 CP

Faltes
370/2014

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 640
Agent PL 646
Agent PL 681
Agent PL 688

23/02/2015

Condemna a XXX:
- pena de 10 dies de multa amb
quota diària de 4 euros per dia
(40 euros) per la falta art. 634 CP.

Falta de lesions (art. 617 CP)

XXX

Faltes
247/2013
Apel·lació
35/2015-H

Audiència
Provincial de
Barcelona.
Secció
Setena.

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

Ministeri Fiscal

Faltes
52/2015

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 684
Agent PL 692

Ajuntament
Manresa

Condemna a XXX:
- pena de 40 dies de multa amb
quota diària de 4 euros per dia (160
euros) per la falta art. 634 CP.
Absolució a XXX i a l’Agent PL 688
de la falta art . 617 CP
13/03/2015

Desestima els recursos d’apel·lació
interposats pels denunciats i
declara l’extinció per prescripció
de la responsabilitat penal

20/03/2015

Condemna al denunciat a:
- pena de 30 dies de multa amb una
quota diària de 6 euros (180
euros)

de

Faltes
409/2014

Jutjat
d’instrucció
núm. 7 de
Manresa

Falta de desobediència a
l’autoritat (art. 634 CP) i de
furt (art. 623 CP)

Agent PL 572
Agent PL 689

20/03/2015

Condemna al denunciat a:
- pena de 40 dies de multa amb una
quota diària de 2 euros (80 euros)
- Indemnització a l’Ajuntament de
Manresa en la quantitat de 371,51
euros.

Alcaldia presidència
Aprovat l’expedient de contractació de la concessió administrativa del servei públic
municipal de la Llar d’Infants Bressolvent.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Aprovat l’atorgament de llicència municipal de pública concurrència per a una activitat de
bar a la Pl. Independència, 4, bxs, de Manresa.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura
Aprovada la pròrroga del contracte per a la cessió temporal en règim de comodat de
quatre peces d’un novenari d’ànimes a l’Ajuntament de Girona.

Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació
Aprovat l’expedient del contracte administratiu especial consistent en el subministrament
de begudes fredes i calentes i d’aliments sòlids.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat un encàrrec de gestió a Aigües de Manresa, SA, per a l’execució d’un moviment
de terres a l’entorn del nou Institut de Cal Gravat, a l’efecte de poder connectar l’immoble
a la xarxa de clavegueram.

