
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
26 de novembre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 19 de novembre de 2013. 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 10539, de 4 de novembre de 2013, 
sobre aprovar la personació en el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 
núm. 174/2013, de data 11 de juliol de 2013 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.9 de Barcelona, que desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 
587/2011. 
 
Donat compte de les actuacions: 
 

Actuacions Jutjat Objecte Denunciant Sentència  

Faltes 
343/2013 

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 661 
 
 

18/10/2013 Absol els denunciats per no 
compareixença de les parts a 
l’acte de la vista (les parts no van 
comparèixer perquè els 
denunciats van admetre els fets i 
van demanar perdó abans d’entrar 
a judici). 

Faltes 
143/2013 

Jutjat 
d’instrucció 
núm. 2 de 
Manresa 

Falta de 
deslluïment de 
béns (art. 626 
CP) 

Agent PL 630 
 
Agent PL 636 

28/10/2013 Absol els denunciats per no 
compareixença de les parts a 
l’acte de la vista (les parts no van 
comparèixer perquè els 
denunciats van admetre els fets i 
van demanar perdó abans d’entrar 
a judici). 

Faltes 
247/2013 

Jutjat 
d’instrucció 
núm. 8 de 
Manresa 

Falta de danys 
(art. 625 CP) – 
incendi d’un 
contenidor 
d’escombra-
ries i una 
motocicleta 

AJUNTAMENT 
DE MANRESA 

11/11/2013 Condemna els denunciats a: 
- pena de 20 dies de multa amb 

quota diària de 5 euros (100 
euros) 

- indemnitzar l’Ajuntament amb 
la quantitat de 183,35 euros 

- indemnitzar el propietari de la 
motocicleta amb la quantitat 
de 323,22 euros 

- pagar les costes del 
procediment. 

 
Donat compte d’informes sobre resolucions judicials: 
 
Sentència de 21 d'octubre de 2013 del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, dictada en el 
procediment núm. 472/2013, promogut URAZCA ESTACIONAMIENTOS SAU, FORUM 
SA, GRUP CATALÀ DE SEGURETAT SL i AJUNTAMENT DE MANRESA, per 
acomiadament. 
 
Sentència de 12 de novembre de 2013 del Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, dictada en 
el procediment núm. 708/2013, promogut contra L’INSTITUT NACIONAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL i l’AJUNTAMENT DE MANRESA, en impugnació d’alta mèdica. 
 
 
 



Àrea d’Economia i Governació 
 
Regidoria delegada de Governació 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient 
de contractació del servei que consisteix en la monitorització, suport i gestió 
d’incidències del sistema informàtic operatiu. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions  tècniques i l’expedient 
de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari de gestió 
d’imatges “Pandora”. 
 
Aprovat el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient 
de contractació del servei que consisteix en el manteniment del programari de l’agenda 
d’actes “L’Apuntador”. 
 
 
 Regidoria delegada d’Hisenda 

 
Aprovada la desestimació d’una petició emesa pel concessionari del quiosc de begudes 
situat a la plaça Espanya de Manresa ( Bar Plaça). 

 
 

Àrea de Territori i Paisatge 
 
Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 
 
Aprovat l’expedient GES.CSS/1-2009, referent a l’acceptació de la cessió gratuïta de 
tres finques situades al sector de Sant Pau de Manresa. 
 
Aprovada l’adquisició d’una porció de finca, situada al sector de Sant Pau de Manresa. 
 
 
Àrea de Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
Aprovades les deduccions a aplicar en la facturació dels contractes de les concessions 
administratives del servei públic municipal de llars d’infants, com a conseqüència dels 
incompliments produïts arran de la vaga del sector educatiu del dia 24 d’octubre de 
2013.  
 
 


