Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
23 de desembre de 2013

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2013.

Qüestions prèvies
Donat compte de la Resolució de l’Alcalde sobre executar la sentència dictada el dia 2
d’octubre de 2013 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona dins el
recurs contenciós administratiu núm. 113/2012 A3 interposat contra la resolució
dictada per l’Ajuntament de Manresa el dia 20 de gener de 2012, resolució judicial que
decideix estimar el recurs esmentat que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 24 de maig de 2010 i condemna a la demandada al
pagament a l’actora de la quantia de 1372,52€ més els interessos legals des del 24 de
maig de 2010.
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials:
- Sentència d’11 de novembre de 2013 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs
d’apel.lació núm. 565/2012 interposat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la
sentència de 3 de maig de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona,
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 141/2010.
- Sentència de 26 de novembre de 2013 de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, dictada en el recurs de suplicació núm. 2810/2013 interposat per la
CNT-AIT contra la sentència del Jutjat social núm. 1 de Manresa de data 10 d’abril de
2012.
- Sentència de 2 de desembre de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 602/2011.

Alcaldia - Presidència
Aprovada la liquidació de la gestió de la concessió administrativa del servei públic
municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep, corresponent al curs
escolar 2012-2013.
Aprovada la liquidació de la gestió de la concessió administrativa del servei públic
municipal de la llar d’infants la Llum, corresponent al curs escolar 2012-2013.
Donar-se per assabentada i ratificada la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 11633, de 2
de desembre de 2013, que aprova la personació davant la Sala tercera del Tribunal
Suprem, en el recurs de cassació interposat contra la sentència núm. 650/2013, en
relació a la modificació puntual del Pla general d’ordenació Mel-Cirera de Manresa.
Donar-se per assabentada i ratificada la resolució d’aquesta Alcaldia núm. 11634, de 2
de desembre de 2013, que aprova la personació davant la Sala tercera del Tribunal
Suprem, en el recurs de cassació interposat contra la sentència núm. 647/2013, en
relació a la modificació puntual del Pla general d’ordenació, pla d’equipaments de
Manresa.

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada de Governació
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment del
Programari de gestió de recursos humans i serveis de suport i assistència.
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment del
Programari de comptabilitat pressupostària municipal.
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en la monitorització, suport
i gestió d’incidències del sistema informàtic operatiu.
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de
Manresa
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de
Manresa
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de
Manresa
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de
Manresa
Atorgat un ajut de caràcter social per a familiars disminuïts, corresponent als mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2013, a determinat personal de l’Ajuntament de
Manresa
Aprovada la concessió d’una gratificació per serveis extraordinaris, amb caràcter no
periòdic en el seu devengament ni fix en la seva quantia, a divers personal funcionari del
Servei de Seguretat Ciutadana.
Aprovada l’adjudicació del contracte del servei que consisteix en el manteniment del
programari de gestió d’imatges “Pandora”.

Regidoria delegada d’Hisenda
Aprovada la revisió del preu hora de treball efectiu i de les desviacions d’ingressos del
contracte de la concessió administrativa del servei d’ajut a domicili municipal.
Aprovada la revisió de les tarifes corresponents a l’exercici 2014, de la concessió d’obra
pública per a la construcció i explotació de l’Ateneu les Bases.
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment dels
servidors, cabines d’emmagatzematge i llicències de sistema operatiu.
Aprovada la revisió per a l’exercici 2014 del règim tarifari de la concessió administrativa
de gestió dels serveis públics per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani
a la plaça de la Reforma, la reurbanització de l’espai adjacent a la plaça, la construcció i
explotació d’un aparcament subterrani a la plaça del Mil-centenari sota condició
suspensiva, l’explotació d’un local comercial a la plaça 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 la pròrroga del contracte de subministrament de gas natural en diferents edificis
de l’Ajuntament de Manresa.

Regidoria delegada de Promoció Econòmica
Reconegut efectes a la comunicació amb declaració responsable formulada en relació a
l’activitat de venda al detall i cocció de pa semielaborat i derivats al c/ Cos 4, baixos
(LLI.CTB/142-2013).
Reconegut efectes a la comunicació prèvia amb responsabilitat tècnica formulada per
Caixabank, SA, en relació a l’activitat d’oficines al Parc Tecnològic de la Catalunya
Central, parcel.la 2.3c/1.2, plantes 1a i 2a (LLI.CTA/56-2013).

Àrea de Territori i Paisatge
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
Reconeguda l’obligació de pagament condicionada de la quantitat convinguda per a la
compra de dos terrenys situats a la llera esquerra de la riera de Rajadell.

Assumptes sobrevinguts
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.

