Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de
11 de desembre de 2018, amb caràcter reservat
Aprovació acta anterior
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. núm. 58 que va tenir lloc el dia 4
de desembre de 2018.

Qüestions prèvies
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11882, de 3 de desembre 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. 686/2018 seguides en reclamació de quantitat.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11883, de 3 de desembre 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. 690/2018 seguides en reclamació de quantitat.
Donat compte de la resolució de l’alcalde núm. 11973, de 3 de desembre de 2018,
sobre aprovar la compareixença de l’Ajuntament en l’acte de conciliació i, si escau, en el
judici assenyalat per al dia 8 de maig de 2019, a l’Oficina judicial del Jutjat Social núm. 1
de Manresa en les actuacions núm. 691/2018 seguides en reclamació de quantitat.

Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents:
Sentència núm. 832 de 1 d'octubre de 2018 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJC, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 196
Sentència núm. 253 de 23 de novembre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona
Sentència núm. 214, de 30 d’octubre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 452/2017
Sentència núm. 115, de 8 de novembre de 2018 del Jutjat 1ª Instància i Instrucció núm. 3 de
Manresa.

Àrea de Territori
Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències
Aprovada la devolució de garantia del contracte de l’obra d’enderroc de l’edifici situat a
la carretera de Vic, 102.
Àrea d’Hisenda i Governació
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització
Aprovada la memòria, el PCA, el PPT i l’expedient de contractació del servei
consistent en la subscripció i implantació d’una aplicació informàtica de gestió per a la
Tresoreria municipal.

Regidoria delegada de recursos Humans i Transparència
Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018.

