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DECRET D’ALCALDIA
Convocatòria del Ple
A l’efecte de celebrar el Ple de l’Ajuntament, que amb caràcter ordinari es convocarà pel
mes de gener, de conformitat amb allò que s’estableix a l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 13 de juliol de 2015.
Per tot això RESOLC:
Convocar Ple d’aquest l’Ajuntament, en sessió ordinària pel proper dia 29 de gener de
2018, a les 19:30 hores, amb el següent ordre del dia:
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 24/11/2017 i
27/11/2017

B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES
2.- Donar compte dels decrets dictat per l'Alcaldia i per les Regidories

C) DICTAMENS
3.- Alcaldia
3.1.- Aprovació del Pla Normatiu de l'Ajuntament de Matadepera per a l'any 2018
4.- Regidoria d’Economia i Hisenda
4.1.- Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'Ajuntament de Matadepera exercici 2018
5.- Regidoria d’Habitatge
5.1.- Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 969 de data 15/09/2017 d’adjudicació de la
primera pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitatge número 46 de l’Avinguda del
Mas Sot 3-9 de Matadepera, exclosa la plaça d’aparcament
6.- Regidoria de Cultura

6.1.- Proposta de ratificació de la denominació c. Maternitat d'Elna
6.2.- Aprovació de l'expedient de licitació del contracte administratiu especial per
l'explotació del bar del Casal de Cultura de Matadepera
6.3.- Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local per aprovar els
acords posteriors a l'aprovacióde l'expedient de convocatòria de licitació del contracte
administratiu especial del bar del Casal de Cultura de Matadepera
7.- Regidoria de Festes
7.1.- Aprovació de les bases específiques del concurs de disseny de la portada del
programa de la Festa Major

D) INFORMES DE GESTIÓ
8.- Informes de Gestió

E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
9.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern
10.- Precs i preguntes

