
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
29 d’octubre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 22 d’octubre de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
- Sentència de 2 d'octubre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 

Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 113/2012. 
 
- Sentència d’1 d'octubre de 2013 del Tribunal Suprem, dictada en el recurs  núm. 

315/2010, interposat per MEPP i per AJUNTAMENT DE MANRESA contra el JURAT 
D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA.  

 
- Sentència de 4 d'octubre de 2013 del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació 

núm. 7010/2010 (dimanant recurs contenciós 564/2007 del TSJC, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció 2a).  

 
Donat compte de les actuacions: 
 

Actuacions Jutjat Objecte Denunciant Sentència  

Faltes 
163/2013 

Jutjat 
d’instrucció 
núm. 5 de 
Manresa 

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

Agent PL 
656 
 
Agent PL 
685 

17/09/2013 Condemna el denunciat 
a: 

- pena de 30 dies de 
multa amb quota diària 
de 4 euros 

Faltes 
231/2013 

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 
638 
 
Agent PL 
656 

30/09/2013 Absol els denunciats per 
no compareixença de les 
parts a l’acte de la vista 
(les parts no van 
comparèixer perquè els 
denunciats van admetre 
els fets i van demanar 
perdó abans d’entrar a 
judici). 

Faltes 
228/2011 

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 
695 
 
Agent PL 
656 

01/10/2013 Condemna el denunciat 
a: 

- pena de 30 dies de 
multa a raó de 4 euros 
per dia 

- indemnitzar a l’agent 
695 amb la quantitat de 
250 euros i a l’agent 
656 amb la quantitat de 
150 euros pels danys 
soferts 

Faltes 
180/2013 

Jutjat 
d’instrucció 
núm. 4 de 
Manresa 

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

Agent PL 
640 

14/10/2013 Condemna el denunciat 
a: 

- pena d’1 mes de multa 
amb quota diària de 3 
euros.” 



 
 
Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació del servei que consisteix en el manteniment dels centres de procés de dades 
principal i de contingències. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació del servei que consisteix en el manteniment del suport i les llicències del 
programari de base de dades Oracle. 
 
 
Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovada la modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment 
d’instal·lacions de protecció dels elements d’extinció contraincendis de diversos edificis 
municipals. 
 
Atorgada llicència municipal de moviment de terres de l’acopi permanent ATV-11, a les 
finques rústiques identificades com a parcel·les 16 i 17 del Polígon 1. 


