Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
22 de juliol de 2013
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 15 de juliol de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 6614, sobre sol.licitar autorització
perquè els serveis tècnics de l’Ajuntament puguin accedir a l’interior de la finca del
carrer de Sant Bartomeu, núm. 17, de Manresa.
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 6711, sobre aprovar la personació
davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm.
209/2013, interposat contra la desestimació presumpta en relació a una petició
d’informació sobre barems a aplicar en la relació de llocs de treball.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials :
Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Faltes
197/2013

Jutjat
d’instrucció
núm. 6 de
Manresa

Falta de danys (art.
625 CP) – punxada de
dues
rodes
d’un
vehicle policial.

Agent PL 640

Faltes
33/2013

Procediment
abreujat
109/2013

Jutjat
d’instrucció
núm. 1 de
Manresa

Jutjat
d’instrucció
núm. 4 de
Manresa

Jutjat
penal
núm. 3 de
Manresa

27/05/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 15 dies de multa amb quota
diària de 3 euros (45 euros)
- indemnitzar l’Ajuntament de Manresa
amb 177,65 euros

31/05/2013

Condemna el denunciat per la falta de
l’art. 634 CP a:
- pena de 30 dies de multa amb quota
diària de 5 euros (150 euros).

Agent PL 672
Ajuntament
Manresa

Faltes
101/2013

Sentència

de

Falta de manca de
respecte
i
consideració
a
l’autoritat o als seus
agents
o
desobediència
lleu
(art. 634 CP).
Falta d’amenaces (art.
620 CP) a la Sra. M.
M. C. C.

M.M. C. C.

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

Agent PL 684

Delicte d’atemptat a
agents de l’autoritat
(art. 550 i 551.1 CP)

Agent PL 572

30/05/2013

Condemna el denunciat a:
- pel delicte d’atemptat, pena d’un any
de presó i inhabilitació dret de sufragi
passiu durant el temps de la condemna
- pel delicte de lesions, pena de 6
mesos de multa amb quota diària de 4
euros (total 720 euros)
- en concepte de responsabilitat civil,
indemnitzar l’agent 572 amb la
quantitat de 1000 euros + interessos.

Agent PL 683

20/06/2013

Condemna el denunciat a:
- pena de 30 dies de multa amb una
quota diària de 6 euros (total 180
euros)

Agent PL 656
Agent PL 676

Absol el denunciat de la falta
d’amenaces per manca de prova per la
incompareixença de la denunciant.

24/05/2013

Agent PL 692

Dedueix testimoni dels particulars de la
causa i ordena la formació de
diligències prèvies contra J. P. G.,
testimoni de la defensa, per un possible
delicte de fals testimoni.

Delicte de lesions (art.
147.1)

Faltes
152/2013

Jutjat
d’instrucció
núm. 2 de
Manresa

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

Condemna el denunciat a:
- pena d’un mes de multa amb quota
diària de 5 euros

Agent PL 692

- Sentència de 28 de juny de 2013 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dictada en el recurs de suplicació núm. 1896/2013 interposat per

l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la sentència dictada pel Jutjat Social de
Manresa en data 01/10/2012.
- Interlocutòria d’11 de juliol de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, dictada en el procediment d’autorització judicial d’entrada en domicili núm.
275/2013 (entrada a l’immoble situat al carrer Sant Bartomeu núm. 17 de Manresa).

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la incautació de la part restant de la garantia del contracte de concessió
administrativa de construcció i explotació del nou complex esportiu de les piscines
municipals de Manresa.
Aprovat l’establiment de la tarifa del preu públic aplicable a la venda de comandament a
distància per accionar la pilona de la Baixada de la Seu.

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme i Paisatge
Aprovada la pròrroga del contracte de serveis de manteniment de fotocopiadores per a
diferents dependències municipals.
Aprovada la minuta del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa i la Junta de
Compensació del Pla parcial de delimitació del sector Parc Tecnològic de la Catalunya
Central, per a la conservació de les obres d’urbanització corresponents a la Fase 1 de les
previstes en el Pla d’etapes de l’esmentat Pla parcial.
Aprovada la minuta del conveni expropiatori de mutu acord entre el Consorci del Bages
per a la gestió de residus, l’Ajuntament de Manresa i la senyora M. R. B. P..

Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria delegada de Cultura
Aprovada la cessió temporal, en règim de comodat, de l’arxiu històric de Caixa
d’Estalvis de Manresa a favor de l’Ajuntament de Manresa.

