ALCALDIA

El Papiol, 22 de març de 2019

2019/203
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dilluns 25 de març de 2019 a les 18.00 hores, a la Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:

PUNT ASSUMPTES
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 05/19, de data 11 de març de 2019.
Factures en matèria de residus d’A.M.B.
Assabentat de la denegació de l’atorgament de subvenció/ns que ha/n estat
sol·licitada/es DIBA pel desenvolupament cultural local, dins el marc del catàleg
de serveis de 2018
Assabentat de la denegació de l’atorgament de subvenció/ns que ha/n estat
sol·licitada/es DIBA relacionada amb els indicadors bàsics del mercat de treball,
dins el marc de Catàleg de Serveis de 2019.
Modificació substancial de la llicencia d’obres majors per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament en planta soterrani al Papiol.
Segona pròrroga del Contracte de gestió del servei públic del Centre de serveis
d’atenció a la gent gran pel període 01.01.2019 fins a 30.12.2019.
Liquidació anual efectuada per Autos Castellbisbal per l’any 2018 i subvenció a
l’explotació del Contracte del minibus.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat relacionades amb el transport adaptat i assistit pel 2019, dins el marc
del Contracte programa 2016 – 2019.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es per DIBA relacionades amb el
desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000
habitants, dins el marc del Catàleg de la xarxa de governs locals de l’any 2019.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es per DIBA relacionades amb el
recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses dins el
marc del catàleg de serveis de l’any 2019.
Col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors
(Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas Ecopilas).
Col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors
(European Recycling Plattform España SL).
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Denegació de la llicència de primera ocupació de la piscina descoberta del
Papiol.
Llicència d’obres majors per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb
dues places d’aparcament a l’aire lliure i piscina descoberta del Papiol.
Càlcul i/o quantificació dels lliuraments anuals a compte de la subvenció a
l’explotació (subministraments i consumibles) de l’exercici de 2019.

