Núm. de Decret i Data:
2017DECR000873 26/07/2017

DECRET D’ALCALDIA de convocatòria del Ple
A l’efecte de celebrar el Ple de l’Ajuntament, que amb caràcter sessió ordinària es
convocarà pel mes de juliol, 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 31 de juliol de
2017, a les 09:00 hores, amb el següent ordre del dia:
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES
2.- Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia i les regidories des de la celebració de
l'última sessió ordinària de Ple

C) DICTAMENS
3.- ALCALDIA
3.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 725 de modificació del decret de deletació
de competències a la Junta de Govern Local
3.2.- Atorgament de la medalla d'Honor de Matadepera al senyor Antoni i Sellarès
4.- REGIDORIA D'HABITATGE
4.1.- Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 603 de data 05/06/2017 d’adjudicació de la
segona pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitat número 1 de l’Av. Del Mas Sot 39 de Matadepera, exclosa la plaça d’aparcament, al senyor/a amb DNI 36953555F pel
període d’un any
4.2.- Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 644 de data 06/06/2017 d’adjudicació de la
segona pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitat número 5 de l’Av. Del Mas Sot 39 de Matadepera, exclosa la plaça d’aparcament, al senyor/a amb DNI 39039672R pel
període d’un any
5.- REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA

5.1.- Aprovació de l'expedient número 10 de modificació de crèdits del Pressupost de
l'Ajuntament de Matadepera corresponent a l'exercici de 2017
5.2.- Modificació de l'annex de personal del pressupost de l'Ajuntament de Matadepera per
a l'exercici de 2017 i la relacció de llocs de treball
6.- REGIDORIA DE FESTES
6.1.- Designació de les festes locals per a l'any 2017

D) INFORMES DE GESTIÓ
7.- Informes de gestió

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

