JUNTA DE GOVERN LOCAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE NOVEMBRE 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 novembre 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, si escau, de l'expedient de contractació per a l'execució de les obres
contingudes al projecte tècnic modificat de remodelació de la plaça Josep Maria
Alfaras de Sant Celoni.
Aprovació de la pròrroga del contracte per al subministrament del catering del
menjador de l'escola bressol municipal "El Blauet".
Retorn, si escau, de la 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.
Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a
l'execució de les obres d'aplicació del Pla Director d'enllumenat públic de Sant Celoni,
primera fase .
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació
Neurològica Amics del Baix Montseny, per a la subvenció d'activitats durant el 2017.
Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Associació
de Donants de Sant del Vallès Oriental per a la subvenció d'activitats durant el 2017.
Aprovació, si escau, de l'addenda per a l'any 2017 del V conveni interadministratiu de
col·laboració per a la programació, la coordinació, i el finançament de Serveis Socials,
pel període 2016-2019, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de
Sant Celoni.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

Sant Celoni, 9 de novembre de 2017

