Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
6 de març de 2018, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 11 que va tenir lloc el dia 27
de febrer de 2018

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1724, de 23 de febrer de 2018, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 377/2017 interposat contra la resolució del
regidor delegat de Recursos Humans i Transparència que desestima el recurs de
reposició sobre la sol·licitud de pagament de la gratificació per anys de servei.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 1783, de 26 de febrer de 2018, sobre
aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 63/2018 interposat contra la desestimació
presumpta per silenci administratiu de la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts
presentada en relació amb l’autoliquidació per l’IIVTNU.

Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Sentència núm. 43, de 18 de gener de 2018, de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 361/2015.,
Sentència núm. 72, de 25 de gener de 2018, de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el
recurs ordinari 113/2012.,

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovat reconèixer efectes amb caràcter provisional i a precari a la comunicació prèvia
de baix risc formulada per a l’activitat d’escola de dansa en el C. Ponent s/n.
Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el
manteniment del programari de gestió de recursos humans I serveis de suport i
assistència.
Aprovada la devolució de garantia del contracte del servei que consisteix en el
manteniment del programari de gestió d’imatges “Pandora”.

Assumptes sobrevinguts
Aprovat l’encàrrec de gestió del servei de l’Oficina de Turisme de Manresa, les tasques
de promoció i informació turística de la ciutat i el desplegament del Projecte Manresa
2022, a la FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA.
Aprovat l’encàrrec de gestió del servei de suport als actes i activitats gestionades pel
Servei de Manteniment d’Equipaments municipals de l’Ajuntament de Manresa a la
Fundació Turisme i Fires de Manresa

