Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del
21 de desembre de 2012

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2012.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10420, de 28 de novembre de 2012,
sobre executar la sentència núm. 250/12, dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 12 de Barcelona, dins el recurs núm. 39/2012 interposat per FRANCE TELECOM
ESPAÑA, SAU.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10383, de 10 de desembre de 2012,
sobre aprovar la personació en el recurs contenciós administratiu núm. 437/2012,
interposat contra la desestimació presumpta de reclamació de responsabilitat
patrimonial.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 10384, de 12 de desembre de 2012,
sobre executar la sentència núm. 284/2012, dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 5 de Barcelona, dins el recurs contenciós administratiu núm. 697/2010 interposat
contra la resolució desestimatòria de recurs de reposició contra un expedient
administratiu sancionador.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
- Sentència núm. 103/2012 de 19/10/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 1 de Manresa,
dictada en el judici de faltes 188/2012.
- Sentència núm. 160/12 de 29/10/2012 del Jutjat d’instrucció núm. 8 de Manresa, dictada
en el judici de faltes 157/2012.
- Sentència de 22 de novembre de 2012 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs
d’apel.lació núm. 171/2010, interposat per L’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la
sentència de 15 de març de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 137/2009-A.
- Decret de 16 de novembre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 588/2010, interposat per
RUSTIC RESORT, SL.
- Decret núm. 103/2012 de 28 de novembre de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 501/2010.

Alcaldia Presidència
Ratificada la resolució de l’alcaldia, de 14 de desembre de 2012, que aprova la proposta
de conveni de concessió de subvenció per al finançament de l’actuació de reforma del
pavelló del Congost.

Aprovat l’aplanament als recursos contenciosos administratius que es deriven de
l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic a favor de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
Aprovat l’encàrrec de gestió del servei públic de complex esportiu de les piscines
municipals de Manresa, a favor de la societat anònima municipal Aigües de Manresa,
SA.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos de
juliol a desembre de 2012, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos de
juliol a desembre de 2012, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos de
juliol a desembre de 2012, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos de
juliol a desembre de 2012, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos de
juliol a desembre de 2012, a determinat personal de l’Ajuntament de Manresa.
Atorgat un ajut en concepte de tramitació de carnet de conduir a determinat personal de
l’Ajuntament de Manresa.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en el manteniment
d’instal.lacions de protecció dels elements d’extinció contraincendis de diversos edificis
municipals.
Aprovada la revisió de les tarifes de la concessió d’obra pública per a la construcció i
explotació d’un complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu les
Bases.
Acceptada la renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes
situat al Passeig de Pere III, davant del número 8 (Quiosc del Quimet) de Manresa.
Acceptada la renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes
situat al Passeig de Pere III, davant del número 37 (Quiosc Canaletes) de Manresa.
Acceptada la renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de begudes
situat al Passeig de Pere III, davant del número 21 (Quiosc del Mig) de Manresa.
Aprovada la revisió del preu del contracte de la concessió administrativa del Servei de
transport adaptat.

Aprovada la revisió aplicable per a l’exercici 2013 al règim tarifari de la concessió
administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics per a la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani a la Pl. de la Reforma, la reurbanització de
l’espai adjacent a la Pl. de la Reforma, la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani a la Pl. del Mil-Centenari sota condició suspensiva, l’explotació d’un local
comercial a la Pl. de la Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície
sota temps limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via
pública.
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la defensa judicial de
l’Ajuntament de Manresa per un advocat col.legiat en els processos judicials que se li
encarreguin, així com la defensa jurídica i l’assistència lletrada al personal municipal,
afectat per un procés penal, derivat de la seva actuació professional a l’administració.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Donar-se per assabentada de la modificació no substancial de l’activitat de tanatori i
serveis funeraris situada al carrer Bruc, 11-13, baixos i altell.

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana
Donada conformitat al text relatiu al Pla d’autoprotecció per a l’activitat recreativa
infantil “Campi qui Jugui”.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la modificació 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.
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels
aparells elevadors dels edificis municipals.

Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat
Aprovada la modificació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del
Servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de
Manresa.

