
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
27 de novembre de 2018, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 56 que va tenir lloc el dia 20 
de novembre de 2018.  
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11436, de 20 de novembre de 2018, 
sobre aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació i, si escau, en el 
judici assenyalat per al dia 24 d’abril de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 
de Manresa en les actuacions núm. 685/2018 seguides en reclamació de quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11437, de 20 de novembre de 2018, 
sobre aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació i, si escau, en el 
judici assenyalat per al dia 3 d’abril de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1 de 
Manresa en les actuacions núm. 683/2018 seguides en reclamació de quantitat. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11480, de 22 de novembre de 2018, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.435/2018 interposat contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat el 19-07-2017 contra la 
desestimació presumpta de la reclamació de data 29-03-2017 sobre devolució 
d'ingressos indeguts efectuats el 9 d'abril de 2013 i 1 de març de 2016 per imports 
respectius de 2979,88 euros i 3462,68 euros pel concepte d'IVTNU per la venda de la 
vivenda del carrer Francesc Moragas, 36-64, 5è B de Manresa. 
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11482, de 22 de novembre de 2018, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2018 interposat contra la 
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la sol·licitud de 19/02/2018 de 
rectificació i devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'IVTNU, per la transmissió 
del local del Passatge Ginjoler, 13. 
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada d’Habitatge i Barris 
 
Aprovat l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri 
municipal. 
 
Aprovat l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del 
Cementiri municipal. 
 
 


