ALCALDIA El Papiol, 22 d’octubre de 2019
2019/744
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper dimecres 23 d’octubre de 2019 a les 18:00 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. 18/19, de data 8 d’octubre de 2019.
Factures en matèria de residus de l’A.M.B.
Convocatòria de subvenció/ns (Codi:L05/2019/B) per ajuts d’urgència
social (Generals), bases reguladores i inici de procediment de
concessió.
Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de rostisseria del papiol.
Determinació dels dos dies festius i/o diumenges d’obertura
comercial.- Any 2020.
Inici d’actuacions de la primera successió en el Contracte (modificació
subjectiva) amb relació al Contracte de recollida de residus urbans,
deixalleria i neteja viària.
Modificació de crèdits núm. 05/2019 corresponent al Pressupost
general de l’Ajuntament de l’exercici econòmic 2019.
Conformitat al document de l’Estudi de programació d’un Centre
cultural polivalent a la Baixada Can Esteve del Papiol.
Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a
la instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades d’autobús
del municipi.
Llicència d’obres majors a nom de la societat per les obres de
legalització de 237,80m2 de nau construïda sense llicència, enderroc
d’un cobert de 519,01m2 en situació de volum disconforme, i la
reparació puntual de gual, tanques i paviments de la nau del Papiol.
Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del Consorci
català pel desenvolupament local.
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Adhesió a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció (exp. 2017.02) en les modalitats de compra i arrendament,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Conformitat al document de l’Avanç del pla parcial urbanístic del Sector
de sòl urbanitzable subàmbit 2, Industrial Sud del Papiol.

