
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
19 de juny de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 30 que va tenir lloc el dia 12 
de juny de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6052, de 8 de juny de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 198/2018 interposat contra la resolució del 
regidor delegat de Recursos Humans i Transparència de 7 de març de 2018 que 
desestima el recurs de reposició interposat contra la desestimació de la sol·licitud de 
pagament de la gratificació per anys de servei. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 6107, de 11 de juny de 2018, sobre 
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 200/2018 interposat contra la desestimació 
per silenci administratiu de la sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts 
relativa a l'autoliquidació per concepte tributari de l'IIVTNU corresponent a la 
transmissió l'agost de 2013 de la finca de la Plaça de la Creu núm. 2. 
 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 128 de 4 de juny de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 179/2017. 
 
Sentència núm. 126 de 23 de maig de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 192/2017. 
 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 

 
Aprovada la devolució de la garantia definitiva del contracte de compravenda del local 
comercial ubicat al carrer Bisbe Torras i Bages, núm. 30 de Manresa.  
 
Aprovada la pròrroga de l’arrendament d‘un local ubicat a l’interior d’una nau industrial 
a l’avinguda Pirelli s/n de Manresa, amb destí a l’emmagatzematge de producte 
d’alimentació per al Banc d’Aliments.  
 
Aprovada l’alienació directa de 8/32 parts d’una finca situada a la partida de Puntarró o 
Mas d’en Pla, de Manresa. 
 


