Núm. de Decret i Data:
2017DECR001380 27/12/2017

DECRET D’ALCALDIA
Convocatòria de Junta de Govern Local
A l’efecte de celebrar la Junta de Govern Local que amb caràcter ordinari s’ha de
convocarà, de conformitat amb allò que s’estableix a l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 13 de juliol de 2015.
DISPOSO:
Convocar Junta de Govern Local d’aquest l’Ajuntament, en sessió ordinària pel proper dia
28 de desembre de 2017, a les 09:00 hores, amb el següent ordre del dia:
1.- ACTA ANTERIOR
1.1.- Aprovació acta de la sessió anterior
2.- REGIDORIA D’URBANISME
2.1.- Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000063/2017
2.2..- Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000067/2017
2.3.- Denegació de llicència d’obres exp. núm. G132/000064/2017
2.4.- Denegació de llicència d’obres exp. núm. G132/000065/2017
2.5.- Concessió de llicència de parcel·lació exp. núm. G133/000007/2017
2.6.- Liquidació definitiva de les despeses derivades de l’execució forçosa de l’expedient
d’ordre d’execució (OE) 1/2015 en la modalitat d’execució subsidiària i devolució
d’ingressos indeguts.
3.- REGIDORIA DE JOVENTUT
3.1.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per al finançament anual del pla local de joventut
com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2017
4.- REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
4.1.- Aprovació de factures F/2017/25
5.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

5.1.- Contracte menor del subministrament de 23 armilles antibales d’ús individual per als
agents de la Policia Local de Matadepera
6.- REGIDORIA D’ENSENYAMENT
6.1.- proposta d´acord subvenció AMPA INSTITUT 2017
6.2.- proposta d´acord subvenció AMPA TORREDEMER 2017
6.3.- proposta d´acord subvenció AMPA GINESTA 2017
7.- REGIDORIA D’OBRES
7.1.- Retorn de la garantia definitiva del contracte del servei de direcció facultativa,
direcció executiva i coordinació de seguretat i salut de l’obra titulada “Reforma i ampliació
de la comissaria de Policia de Matadepera”
7.2.- Aprovació de la certificació 3ª i la corresponent factura núm. 20171031 de l’obra
municipal ordinària per a la millora dels accessos per als treballs de manteniment de les
cobertes de diversos edificis municipals
8.- REGIDORIA DE SERVEIS
8.1.- Contracte menor d’obres de millora del sistema de sanejament en alta de
Matadepera, any 2017
9.- REGIDORIA D’ESPORTS
9.1.- Aprovació de l’atorgament de la subvenció a les entitats esportives municipals per la
temporada 2016/2017

