
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de  
9 de setembre de 2013 

 
 
Aprovació acta anterior 
 
Aprovada l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 3 de setembre de 2013. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 7745, que aprova la personació davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm.8 de Barcelona, en el recurs interposat contra la 
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys 
produïts a un vehicle. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcaldia núm. 7746, que aprova la personació davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 de Barcelona, en el recurs interposat contra 
la resolució del regidor delegat d’habitatge i Rehabilitació de 7 de juny de 2012 
declarant acomplert el requeriment de presentació  del dictamen tècnic de seguretat en 
relació a l’immoble del carrer Camp d’Urgell, núm. 24. 
 
Donat compte dels informes sobre resolucions judicials següents: 
 
Actuacions Jutjat Objecte Denunciant Sentència  

Faltes 50/2013 Jutjat 
d’instrucció 
núm. 4 de 
Manresa 

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

Agent PL 684 
 
Agent PL 694 

14/06/2013 Condemna el 
denunciat a: 

 
- pena d’1 mes 

de multa amb 
quota diària de 
8 euros. 

Faltes 
116/2013 

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) – acusada: Sra. GPG 
 
Falta de lesions (art. 617.1 
CP) – acusats: Sra. GPG i 
Agents 692, 612 i 695 
 
Falta d’injúries (art. 620 CP) 
– acusats: agents 692, 
6212 i 695 

- GPG 
 
- Agent PL 692 
- Agent PL 688 
- Agent PL 612 
- Agent PL 695 

02/07/2013 Condemna la 
Sra. GPG per la 
falta de respecte 
a agents de 
l’autoritat a: 
 
- pena de 20 dies 

de multa amb 
quota diària de 
5 euros (total 
100 euros) 

 
Absol la Sra. 
GPG de la falta 
de lesions. 
 
Absol els agents 
de la Policia 
Local de les 
faltes de lesions i 
injúries. 
 

 
- Interlocutòria d’11 de juliol de 2013 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en l’incident 
d’execució provisional de la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu 
núm. 490/2008.  
 
- Interlocutòria de 25 de juliol de 2013 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en l’incident 
d’execució provisional de la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu 
núm. 540/2008.  



 
 
Alcaldia Presidència 
 
Aprovada la designació de la regidora delegada de Sanitat per a la signatura del 
Conveni de Col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa 
com a membre de la Xarxa d’oficines Tècniques Laborals. 
 


