
ALCALDIA El Papiol, 26 d’octubre de 2018

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper  dilluns 29 d’octubre de 2018 a les 18.00 hores, a la Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:

PUNT ASSUMPTES 
01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 18/18, de data 15 d’octubre de 2018.
02 Cessament de l’exercici de l’activitat de fabricació de productes ceràmics

a la Crta. de Molins a Caldes, km. 3 del terme municipal del Papiol.
03 Cessament de l’exercici de l’activitat de fabricació de productes ceràmics

al Camí de Can Puig, s/n del terme municipal del Papiol.
04 Autorització de la reserva d’aparcament 
05 Assabentat del resultat de les eleccions sindicals dels representants de

personal laboral celebrades a l’any 2018.
06 Inscripció  al  Registre  municipal  d’associacions  i  entitats  del  Papiol

derivada de la modificació de la junta de l’Associació Convivència Cívica
del Papiol.

07 Restar assabentada la Junta de Govern de l’Auto del TS de 10/10/2018.
08 Atorgament  de  llicències  d’ocupació  temporal  per  a  l’ús  privatiu  dels

horts de titularitat municipal.- Octubre 2018.
09 Baixes de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels horts de

titularitat municipal.- Octubre 2018.
10 Liquidació del tercer trimestre de 2018 a 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.

11 Liquidació del tercer trimestre de 2018 a 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.

12 Primera pròrroga extraordinària del Contracte de serveis de manteniment
de l’enllumenat del Papiol (acaba 31/12/2018).

13 Modificació puntual B2018 del Pla General Metropolità (PGM) per a la
configuració  de la nova vora sud  del nucli del Papiol i la millora de la
connectivitat  entre el  Parc natural  de la  Serra de Collserola i  el  Parc
agrari del Baix Llobregat al terme municipal del Papiol.
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