ALCALDIA

El Papiol, 8 de juny de 2018
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà el
proper dilluns 11 de juny de 2018 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. 10/18, de data 28 de maig de 2018.
Liquidació sobre l’impost de l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IVTNU) que afecta a terreny de titularitat municipal.
Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da per A.M.B., relativa al “Programa
d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà 2016-2019”.
Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da per DIBA relativa al Catàleg de
serveis 2018 (Serveis bàsics d’atenció social).
Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da per DIBA relativa al Catàleg de
serveis 2018 (Avaluació i gestió ambiental).
Acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes d’ abril de 2018.
Donar compte de l’aprovació de les bases de selecció corresponents a
un professor/a de flauta travessera i llenguatge musical per a l’Escola
municipal de música i dansa.
Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors del mes de
maig de 2018.
Convocatòria de subvenció/ns (codi:L01/2018/A) per beques menjador
escolar, bases reguladores i inici de procediment de concessió
Factures en matèria de residus.- A.M.B.
Aprovació definitiva del Pla d’emergència de la Biblioteca municipal.
Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal per a ús
privatiu d’hort de titularitat municipal.- Juny 2018.
Correcció d’errades en acord de la JGL relatiu a les Comunicacions
prèvies d’obres menors del mes d’abril de 2018.
Autorització per a la instal·lació d’una caseta de pirotècnia a nom del
senyor Jose Mª Vilardell Oliveres durant el mes de juny a la Crta. C1413.
Actuacions de Liquidació del Contracte formalitzat i l’empresa FCC
MEDIO AMBIENTE, que va finalitzar en data 31/08/2017.
Declaració de la Festa de la Cirera i de Festa Major del Papiol com a
activitats d’especial interès local a efectes de l’article 6 apartat 5a de
l’OOFF 12.
Llicència obres majors per construcció de piscina.
Llicència d’obres majors per a la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat.
Inici d’actuacions per a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM del servei de
pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
(Responsabilitat de càrrecs electes).
Inici d’actuacions per a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM del servei de
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pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals
(Responsabilitat Civil i Patrimonial).
Inici d’actuacions per a l’adhesió a l’acord marc de l’ACM del servei de
pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals (Danys a
edificis i instal·lacions municipals).
Instrucció interpretativa en el marc de la normativa urbanística
Urbanitzable en relació a la tinença i/o possessió d’animals en
sòl urbà i urbanitzable.
Concessió demanial a favor.
Aprovació de la liquidació final proposada pel Consell Comarcal relativa
al Conveni de col·laboració en matèria de serveis socials del Baix
Llobregat any 2016.
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