Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
27 de maig de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 20 de maig de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 4761, de 20 de maig de 2013, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona,
en el recurs núm. 170/2013, interposat contra la resolució de 29-08-2012, per la qual
es declara el desistiment de la sol.licitud de responsabilitat patrimonial pels
desperfectes ocasionats a un vehicle com a conseqüència de la caiguda de la branca
d’un arbre al passatge Puig.
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 4762, de 20 de maig de 2013, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona,
en el recurs núm. 140/2013, interposat contra la resolució de 14-02-2013, per la qual
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per les lesions sofertes a
causa d’una caiguda en bicicleta al carrer Divina Pastora.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
- Sentència de 22 d'abril de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2011.
- Sentència de 3 de maig de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 373/2012, interposat per
FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU.
- Sentència de 30 d'abril de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 8/2011.
- Jurisdicció penal:
Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Faltes
301/2012

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 679

Jutjat d’instrucció
núm.
3
de
Manresa

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

Agent PL 684

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 664

Jutjat d’instrucció
núm.
1
de
Manresa

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

Agent PL 684

Faltes
359/2012

Faltes
334/2012

Faltes
19/2013

Sentència
14/01/2013

Condemna els denunciats a:
- pena de 40 dies de multa
amb quota diària de 6
euros (240 euros)

04/02/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 40 dies de multa
amb quota diària de 4
euros

12/02/2012

Condemna el denunciat a:
- pena de 10 dies de multa a
raó de 3 euros per dia

20/02/2013

Absol el denunciat per
considerar que no s’ha
produït la falta de l’art. 636
del Codi Penal per manca de
prova d’intencionalitat.

Agent PL 695

Agent PL 640

Agent PL 666

Agent PL 692

Faltes
375/2012

Jutjat d’instrucció
núm.
4
de
Manresa

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

Agent PL 613

22/02/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 45 dies de multa
amb una quota diària de 6
euros, per la falta de l’art.
634 CP)
- pena de 10 dies de
localització permanent per
la falta de danys (art. 625
CP)
- indemnitzar a l’Ajuntament
amb la quantitat de 240
euros en concepte de
responsabilitat civil

08/03/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 30 dies de multa
amb quota diària de 3 euros
- indemnitzar l’agent 685 de
la PL de Manresa amb 240
euros més interessos

Agent PL 630

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

Faltes
250/2012

Jutjat d’instrucció
núm.
2
de
Manresa

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

Ministeri Fiscal

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis que consisteix en el tractament fitosanitari
de l’arbrat viari i l’arbrat de zones enjardinades de Manresa.
Aprovada la devolució de garantia del contracte de serveis que consisteix en la redacció
d’un Pla especial per l’ordenació del recinte de la Fàbrica els Comtals.
Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Reconèixer efectes a la comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica formulada per AV
ENERGIA SOLTAICA TRES, SLU, a l’activitat consistent en una instal.lació solar
fotovoltaica a instal.lar a la coberta de l’Escola La Sèquia.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
Aprovada la cessió temporal en règim de comodat de dos locals ubicats als blocs 3 i 4 del
Grup del Xup, a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri Pare Ignasi Puig de
Manresa.

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura
Aprovada la renovació de l’usdefruit dels equipaments teatrals –Kursaal, Conservatori i
Sala Ciutat- a favor de la societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL.

