ALCALDIA

El Papiol, 14 de setembre de 2018

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà el
proper dilluns 17 de setembre 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. 15/18, de data 3 de setembre de
2018.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es per DIBA del Catàleg de
serveis 2018 relacionat amb activitas de suport a la funció educativa de les
famílies.
Assabentat de la denegació de l’atorgament de subvenció/ns que ha/n
estat sol·licitada/es a DIBA del Catàleg de serveis 2018 relacionat amb
l’Àrea de territori i sostenibilitat.
Assabentat de la denegació de l’atorgament de subvenció/ns que ha/n
estat sol·licitada/es a DIBA del Catàleg de serveis 2018 relacionat amb
activitats de suport a la funció educativa de les famílies.
Petició de subvenció/ajut a DIBA relacionat amb el finançament del
transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” 2019.
Petició de subvenció/ajut a DIBA d’ajuts i subvencions sectorials
relacionat amb el finançament de les escoles bressol de titularitat
municipal 2016-2018.
Factures en matèria de residus de l’A.M.B.- Juliol 2018.
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 2019.
Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels
horts de titularitat municipal.- Setembre 2018.
Restar assabentats de l’exercici de l’activitat de comerç de menjar
preparat amb obrador al C/ Trull, núm. 5, a nom de la senyora Leonor
Olivé Vilella.
Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors del mes de
juliol de 2018.
Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors del mes
d’agost de 2018.
Acceptació de subvenció/ons o ajut/s atorgada/es per la DIBA del Catàleg
de serveis 2018 relacionat amb mobiliari urbà.
Aprovació de les bases de selecció (11/2018) corresponents a un tècnic
d’esports per a l’Ajuntament del Papiol.
Actualització puntual (B/2018/5) de la Classificació de llocs o catàleg
provisional (CLT) i substitutiu de la relació de llocs de treball i de la
plantilla orgànica de personal.
Inici d’actuacions per a l’aprovació de l’expedient de contractació del
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servei de de manteniment de l’enllumenat del Papiol.
Convocatòria de Subvencions nominatives corresponents al curs
2018/2019 (L11).
Concessió de subvenció del Curs 2018/2019 a l’Escola Pau Vila per
l’adquisició de material informàtic (L07).
Aprovació del programa Re-Sintonitza promogut per Serveis Socials
Instrucció en matèria de barems i criteris per l’atorgament del Servei
d’Atenció a Domicili (SAD) i teleassistència.
Llicència d’obres majors a nom de Cru Onova, S.L. per la construcció
d’una nau d’ús agrícola al Camí de Can Puig, 5.
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Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquesta
convocatòria de la Junta de Govern Local, els tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots als regidors i regidores de la Junta de
Govern i al Departament de Secretaria General (ADR).
Aprovat

Registrat

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

MD2016
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