
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 

3 de gener de 2017, amb caràcter reservat  
 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 60 que va tenir lloc el dia 27 de 
desembre de 2016. 
 
 
Qüestions prèvies  
 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10877, de 22 de desembre de 2016, 
sobre aprovar la personació davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2016 interposat contra la 
resolució de data 11/08/2016 del regidor delegat d'Hisenda que desestima les 
al·legacions presentades en data 5 d'agost de 2015 i desestima la sol·licitud de 
rectificació de les autoliquidacions AL-004006657-2014 i AL-004006658-2014 de 
l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana formulada per 
MS-MT, SL amb NIF B59821793 en data 16 de gener de 2015. 

 
Donat compte de la resolució de l’alcalde, núm. 10892, de 22 de desembre de 2016, 
sobre elevar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sol·licitud d’entrada a la mesa de 
valoració per a l’adjudicació d’habitatges en situacions d’emergències econòmiques, 
socials i casos especials, d’acord amb l’article 4.g del Reglament de la Mesa de 
valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya per a 
l’any 2016.  
 
 
Àrea de Drets i Serveis a les Persones 
 
Regidoria delegada de Cooperació  
 
Aprovada la 2a revisió de preus del contracte del servei que consisteix en accions de 
dinamització i sensibilització de la casa per la solidaritat i la pau Flors Sirera. 
 
 
Àrea d’Hisenda i Governació 
 
Regidoria delegada d’Hisenda i Organització 
 
Aprovada l’adjudicació del contracte de serveis consistent en el manteniment 
d’ordinadors personals i altres perifèrics. 
 
 
Àrea de Territori 
 
Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans 
 
Aprovada la 1a revisió de preus del contracte de serveis que consisteix en el 
manteniment de les instal.lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals. 
 


