ALCALDIA El Papiol, 15 de setembre de 2020
2020/08
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper dimarts 15 de setembre de 2020 a les 18.30 hores, a la Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
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ASSUMPTES

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 07/20, de data 21 de juliol de
2020.
CANON REBLERTS. Liquidació del segon trimestre de 2020 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.
SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió de subvencions i/o ajuts a
favor de les persones beneficiàries especificades (relació núm.01) en el
marc de la línia/codi de convocatòria L13/2020/A (ID/BDNS: 499191) i en
concepte d’aportacions als titulars cadastrals d’immobles catalogats com
a nivell B (BCIL) i nivells C i D (BEI), corresponent al període 2020.
PADRÓ: Donar compte de la xifra oficial de població definitiva amb efectes
d’1 de gener de 2020.
OBRES MUPALS. Recepció final de les prestacions del contracte d’obres
per la millora paisatgística per la connexió entre la plaça Dr. Barberà i el
C/ del Carme del Papiol i iniciació del període de garantia.
CANON REBLERTS. Liquidació del segon trimestre de 2020 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.
CONVENI RESIDUS. Factures en matèria de residus d’A.M.B..
OBRES MUPALS. Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres per la
reurbanització del C/ Papiol de Baix.
URBANISME. Llicència de primera ocupació i devolució d’avals (JMV) per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament a la
planta baixa/primera amb piscina descoberta al C/ Pi, núm. 15 del Papiol.
URBANISME. Assabentat de comunicació prèvia d’obres menors. – Juliol
2020.
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URBANISME. Assabentat de comunicació prèvia d’obres menors. – Agost
2020.
RRHH. Supervisió per part de la Junta de Govern Local dels procediments
de selecció de personal en tramitació.
ACTIVITATS Assabentat de l’exercici de l’activitat de serveis comptables
i de neteja al C/ Major, núm. 19 del Papiol a nom de la societat M&M
Serveis, S.C.P.
OBRES MUPALS. Aprovació definitiva del projecte ordinari d’obres de
creació de la zona d’exclusió permanent de mamífers salvatges (porcs
senglars) a la zona agrícola del pla del Papiol.

