ALCALDIA El Papiol, 6 de setembre de 2019
2019/630
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dilluns 9 de Setembre de 2019 a les 17:00 hores, a la
Casa Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 15/19, de data 29 de juliol de 2019.
Comunicació prèvia d’obres menors de juliol de 2019.
Comunicació prèvia d’obres menors d’agost de 2019.
Comissió mixta de control, seguiment i desenvolupament del Conveni
Col·lectiu (personal laboral) i de l’acord regulador (funcionaris).
Actualització de la composició del Comitè de Seguretat i Salut.
Donar compte de la xifra oficial de població definitiva a data 01-01-2019.
Concessió d’anticip o bestreta especial a compte de subvenció
nominativa (codi: L11/2019/A), a favor de l’entitat Unió Esportiva del Papiol
per l’anualitat 2019-2020.
Convocatòria i Bases Reguladores de subvencions directes nominatives
adreçades a entitats i associacions esportives (Codi: L11/2019/A), i inici
del procediment de concessió en el curs o període 2019/2020
Convocatòria i Bases Reguladores de subvencions directes nominatives
adreçades a entitats i associacions (Codi: L12/2019/A), i inici del
procediment de concessió en el curs o període 2019/2020
Denegació d’adquisició per expropiació.
Factures en matèria de residus de l’A.M.B.
Liquidació del segon trimestre de 2019 a 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 segon trimestre de 2019 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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Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
juny de 2019.
Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
juliol de 2019.
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels horts
de titularitat municipal.- Setembre 2019.
Aprovació de l’expedient de contractació relatiu al Contracte anomenat
“Millora paisatgística per a la connexió entre la plaça del Dr. Barberà i el
carrer del Carme del Papiol.

