
ALCALDIA El Papiol, 9 de novembre de 2018

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el  proper  dilluns  12  de  novembre  de  2018  a  les  18.00  hores,  a  la  Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:

PUNT ASSUMPTES 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 19/18, de data 29 d’octubre de 2018.
02 Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de

setembre de 2018.
03 Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es pel Consell Comarcal del

Baix Llobregat en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social, exercici 2017.

04 Legalització  de  la  modificació  no  substancial  consistent  en  varies
modificacions respecte al projecte original al Camí de les Argiles, s/n del
Papiol.

05 Legalització  de  la  modificació  no  substancial  consistent  en  la
redistribució dels seus focus emissors al C/ Enric Granados, núm. 7 del
Papiol.

06 Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors  del  mes
d’octubre de 2018.

07 Llicència obres majors  per la construcció d’una piscina descoberta de
l’habitatge unifamiliar.

08 Obertura gratuïta de la piscina municipal durant l’onada de calor del 3 al
6 d’agost de 2018. Aprovació de despesa de 1.660,05€.

09 Actuacions d’A.M.B. d’urbanització parcial del tram 1 i 4 del connector
urbà entre el Parc de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

10 Actuacions d’A.M.B. d’arranjament del camí de Sant Jaume al seu pas
pel Papiol. Conveni i despesa de 14.337,99€.

11 Actuacions  d’A.M.B.  de  recuperació  socioambiental  de  camí  de  Sant
Jaume al seu pas pel Papiol. Aprovació de despesa de 79.1422,50€. 

12 Llicència obres majors per a la  construcció d’un aparcament de dues
places de cotxe en planta soterrani, un habitatge en planta baixa i un
habitatge en planta primera,  en l’edifici  d’habitatges plurifamiliar  entre
mitgeres del Ptge. Unió núm. 8.

13 Inversions (quarta fase/paquet 4) destinades a la millora i/o ampliació de
les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal (CEM) del Papiol.  
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