JUNTA DE GOVERN LOCAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2017
DECRET.- Conforme a les facultats que m’atorga l’article 41.4 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, decreto que es convoqui sessió ordinària de
la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el dimecres 15 de març de 2017, a les 20:00 hores
del vespre, a la sala de plens municipal, amb el següent ordre del dia:
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte de llicència d’obres majors
Aprovació de les esmenes de contribucions especials imposades amb motiu de la
urbanització de la carretera Vella de Sant Celoni
Aprovació de la prorroga del conveni subscrit entre l’Agència de l’habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni, relatiu a la cessió d’habitatges relacionats
amb la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció.
Aprovació d’addendes dels convenis de col.laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de sant Celoni relatiu al programa de mediació per al lloguer
social.
Aprovació del conveni de col·laboració per a la creació i execució d’un acord de
custòdia del territori per a l’ús públic i la conservació del patrimoni a la finca de Can
Draper
Denegació del retorn de garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per al
subministrament i la instal·lació de la maquinària per a la cuina i el magatzem del bar
restaurant de l’ateneu municipal
Aprovació de la classificació de les ofertes rebudes en la licitació de les obres
contingudes al projecte tècnic “Ampliació del local d’entitats recinte Moncanut”
Aprovació de preus públics per a l’activitat d’arts escèniques a l’escola bressol Curs
2016-2017
(Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és
pública pel que fa aquest punt a l’ordre del dia)

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

Sant Celoni, 14 de març de 2017

