Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
d’1 d’abril de 2014, amb caràcter reservat

Aprovació acta anterior
Aprovada l’acta de la sessió núm. 14, que va tenir lloc el dia 25 de març de 2014.

Qüestions prèvies
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
- Sentència de 21 de febrer de 2014 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya dictada en el recurs de suplicació núm. 5839/2013 interposat per l’Ajuntament
de Manresa contra la sentència del Jutjat Social núm. 1 de Manresa que estimava una
demanda interposada.

- Sentència de 10 de març de 2014 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, dictada en el
procediment núm. 839/2013, promogut contra l’AJUNTAMENT DE MANRESA, per
acomiadament improcedent.

Actuacions

Jutjat

Objecte

Denunciant

Faltes
257/2013

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 612

Sentència
11/11/2013

Condemna el denunciat
a:
- pena de 20 dies de
multa amb quota diària
de 4 euros (80 euros)

14/01/2013

Condemna
els
denunciats a:
- pena de 40 dies de
multa amb quota diària
de 5 euros (200 euros)

18/12/2013

Condemna el Sr. -- per
la comissió d’una falta
de l’art. 634 a:
- pena de 40 dies de
multa amb quota diària
de 2 euros (80 euros)

Agent PL 685
Agent PL 615
Agent PL 665

Faltes
10/2013

Faltes
205/2013

Jutjat
d’instrucció
núm. 3 de
Manresa

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

Agent PL 586

Jutjat
d’instrucció
núm. 7 de
Manresa

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

Agent PL 684

Falta de maltractament
d’obra (art. 617 CP)

Agent PL 618

Agent PL 672

Agent PL 691
Agent PL 591

Absol la Sra.-- per
manca d’intencionalitat.

Agent PL 537

Faltes
538/2013

Jutjat
d’instrucció
núm. 6 de
Manresa

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

Agent PL 607
Agent PL 656

27/12/2013

Condemna el denunciat
a:
- pena de 10 dies de
multa amb quota diària
de 4 euros (40 euros)

Àrea d’Economia i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Governació
Aprovada la revisió de preus 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.
Aprovada la revisió del preu del contracte de serveis per al manteniment dels aparells
elevadors dels edificis municipals.

Assumptes sobrevinguts
Aprovada la modificació del contracte de l’obra que consisteix en l’execució del projecte
de reforma i ampliació del Pavelló Vell Congost (Fase III).

