Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
17 de juny de 2013
Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 10 de juny de 2013.
Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 5553, de 3 de juny de 2013, sobre
aprovar la interposició de recurs d’apel.lació davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en relació al recurs núm. 12/2012 interposat per Autopista
Terrassa-Manresa, SA.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Sentència

Faltes
302/2013

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 691

13/03/2013

Condemna la denunciada a:
- pena de 40 dies de multa a
raó de 8 euros per
dia/multa (320 euros)

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).
Falta de lesions (art.
617.1 CP).

Agent PL 677

22/03/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 40 dies de multa
amb quota diària de 3
euros (120 euros).

Jutjat d’instrucció
núm.
1
de
Manresa

Deslluïment
d’immobles (art. 626
CP) – realització de
pintades a diversos
edificis de la ciutat,
entre ells l’entrada
del Parc de
Puigterrà.

Agent ME
11086

19/04/2013

Absol els denunciats per
manca de prova de càrrec
suficient per poder-los
considerar autors de la falta.

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

Agent PL 663

23/05/2013

Absol el denunciat i té per
renunciada, per part del Sr. --, qualsevol acció civil o
penal derivada del procés
núm. 230/2013 instat per ell
per una falta de lesions. El
denunciat va admetre els fets
i va renunciar a interposar
qualsevol tipus de re- núncia
o reclamació en concepte de
les lesions que deia haver
patit i va obtenir el perdó dels
ofesos, en seu judicial.

Faltes
10/2013

Faltes
50/2013

Faltes
224/2013

Jutjat d’instrucció
núm.
6
de
Manresa

Agent PL 638

Agent PL 591

Agent ME
17345
Ajuntament de
Manresa
(actor civil).

Agent PL 694

Alcaldia
Aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques i l’expedient de contractació del
subministrament de material esportiu per a la sala de gimnàstica del complex esportiu del
vell Congost.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la devolució de la garantia del contracte de subministrament que consisteix en
l’arrendament a llarg termini de material informàtic per a l’Ajuntament de Manresa (any
2009).
Aprovat l’expedient de contractació per a l’arrendament del local comercial de propietat
municipal ubicat a la Muralla del Carme núm. 5 de Manresa, mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
Aprovada la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i
rehabilitació d’immobles de la ciutat.
Aprovada la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i
rehabilitació d’immobles i façanes situats al nucli antic de la ciutat.
Aprovada la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la millora o rehabilitació de
façanes d’immobles de la ciutat.
Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Aprovada la declaració de licitació deserta en relació amb l’expedient de contractació
per a la concessió administrativa d’ús privatiu de diverses unitats comercials del
mercat municipal de Puigmercadal de Manresa.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
Acceptada la retrocessió a favor de l’Ajuntament de drets funeraris sobre diverses
sepultures del Cementiri Municipal.
Convocat concurs públic per a l’adjudicació de drets de concessió sobre sepultures del
Cementiri Municipal i aprovades les bases reguladores.
Atorgada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.
Prorrogada la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per
utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.
Acceptada la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri
Municipal.
Declarades caducitats de drets funeraris de 5 anys sobre nínxols del Cementiri
Municipal.

