ALCALDIA

El Papiol, 8 d’abril de 2019

2019/294
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dilluns 8 d’abril 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. 06/19, de data 25 de març de 2019.
Convocatòria de subvenció (codi: L03/2019/A) per a l’atorgament de beques per
activitats extraescolars (esportives, culturals i lúdiques) per al curs 2019 - 2020,
bases reguladores i inici de procediment de concessió.
Inici d’actuacions d’expropiació forçosa promogudes d’ofici per l’Ajuntament del
Papiol.
Assabentat de les comunicacions prèvies d’obres menors corresponents al mes
de març de 2019.
Padró d’habitants. Aprovar la proposta de xifra de població a data 01-01-2019.
Conveni de col·laboració amb A.M.B. i l’Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració administrativa entre
ambdues entitats per a garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis
assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials.
Aprovació de preus públics establerts i concreció de subconceptes amb fixació
dels seus imports (tercer trimestre 2019) en relació a uns tallers la fotografia per
impartir a la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es per DIBA relacionades amb la
conservació de la infraestructura municipal de prevenció d’incendis forestals,
dins el marc del Catàleg de la xarxa de governs locals de l’any 2019.
Conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
Acceptació de subvenció/ons o ajuts/s atorgades per DIBA relacionada amb el
finançament del transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs”
any 2019.
Liquidació del quart trimestre de 2018 a la societat SASA en concepte de cànons
derivats dels Convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates
28/02/2003 i 09/05/2006, així com de les Addendes modificatives primera,
segona i tercera que han estat formalitzades posteriorment.
Liquidació del quart trimestre de 2018 a la societat UTE SILVIA II en concepte de
cànons derivats del Conveni de col·laboració econòmica subscrit en data
07/12/2011 i de les addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han
formalitzat posteriorment.
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Desistiment per la tramitació de canvi de titularitat de llicencia ambiental
presentada per la Sra. en representació de la societat TAGOIN S.A.
Denegació de la llicència de primera ocupació parcial a nom de la societat
Caidex Ros i Associats, SL.
Assabentat de l’exercici de l’activitat de bar al C/ Montserrat, num. 25.
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc
de gestió de programes transversals de desenvolupament Comarcal.

