ALCALDIA El Papiol, 4 de novembre de 2019
2019/813
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper dimarts 5 de novembre 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. 19/19, de data 23 d’octubre de
2019.
Factures en matèria de residus de l’A.M.B.
Liquidació del tercer 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.
Liquidació del tercer trimestre de 2019 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.
Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes
de setembre de 2019.
Conveni de col·laboració regulador del finançament de l’equip
d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) del Baix Llobregat per a
l’any 2019.
Devolució de garantia i liquidació definitiva i del Contracte de recollida,
transport i eliminació de residus.
Devolució de garantia i liquidació definitiva i del Contracte de recollida
selectiva de brossa orgànica del Papiol.
Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja
viària – Aprovació de l’actualització de les tarifes de la Deixalleria
corresponents a l’any 2020.
Denegació a la col·locació de la parada de venda ambulant d’articles
de marroquineria al terme municipal del Papiol.
Llicència d’obres majors a nom de la Comunitat de Propietaris per les
obres de moviment de terres, enderroc parcial de murs perimetrals i
tala d’arbres del Papiol.
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Comunicacions prèvies d’obres menors corresponents al mes
d’octubre de 2019.
Protocol d’actuació amb l’A.M.B. pel qual es regula la col·laboració per
a l’exercici per delegació de la competència de protecció de legalitat
urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del
Parc Agrari del Baix Llobregat
Inici d’actuacions de reclamació de quantitat per la neteja de la xarxa
de sanejament en un carrer del Papiol.
Inici d’actuacions de reclamació de quantitat per la neteja de la xarxa
de sanejament en un carrer del Papiol.

