Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
26 de novembre de 2012
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 12 de novembre de 2012.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’Alcalde, de 20 de novembre de 2012, sobre
designació de lletrats municipals perquè assumeixin la representació lletrada de la
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, en assumptes contenciosos
administratius que aquesta acordi interposar.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
Sentència núm. 477/2012 de 01/10/2012 del Jutjat Social Únic de Manresa dictada en el
procediment núm. 309/2011 interposat per COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA (CONC-CCOO) contra l’Ajuntament de Manresa en demanda de conflicte
col.lectiu.
Decret de 18 d'octubre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona,
dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 145/2012.
Sentència de 19 d'octubre de 2012 del Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 429/08.
Sentència de 25 d'octubre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 315/2010, interposat per
PROFIN IMMOBLES, SL.
Sentència de 5 de novembre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 14/2011.
Decret núm. 97/2012 de 17/10/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 387/2010, interposat per
RUSTIC RESORT, SL.

Alcaldia-Presidència
Aprovada la compareixença de l’Ajuntament en el procediment de conflicte col·lectiu núm.
536/2012 seguit al Jutjat Social de Manresa a instàncies de CONC-CCOO.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovat l’atorgament de gratificacions pels serveis prestats a l’Ajuntament durant el
període de vint-i-cinc anys.

Autoritzada la compatibilitat de l’activitat principal a l’Ajuntament de Manresa, com a
tècnic de grau mitjà de gestió, amb l’activitat privada.
Autoritzada la compatibilitat de l’activitat principal a l’Ajuntament de Manresa, com a
tècnica superior advocada, amb l’activitat privada.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovat l’establiment de les tarifes del preu públic aplicable a l’activitat per a públic
familiar “Fem un llibre d’artista”.
Aprovat l’establiment de les tarifes del preu públic aplicable al llibre-catàleg “Falcó. La
pintura com a lluita”.
Aprovada la pròrroga del contracte de l’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2013.
Aprovada la suspensió de la devolució de la garantia definitiva del contracte de l’obra
d’execució del Projecte de renovació d’instal.lacions d’enllumenat públic dels sectors
Via Sant Ignasi, carrer Viladordis i Vic Remei.
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’obra que consisteix en
l’execució del Projecte d’accessibilitat de la via pública: adaptació itineraris de
vianants.
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’obra que consisteix en
l’adequació d’espais a les escoles de primària.
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’obra Projecte de rotonda entre
el passeig del Riu i el carrer de Sant Marc.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de l’obra que consisteix en
l’execució del Projecte d’adaptació d’instal.lacions semafòriques: capçals sonors, canvi
de regulador i nova instal.lació.
Aprovada la pròrroga del contracte del servei que consisteix en donar suport a actes
gestionats pel Servei de Manteniment d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de
Manresa.
Aprovat el Plec de clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques i
l’expedient de contractació del servei per al manteniment dels aparells elevadors dels
edificis municipals.
Sotmès a informació pública el Projecte de reparcel.lació voluntària de la Modificació
puntual del Pla especial Fàbrica Nova i Text refós de la normativa.

