
ALCALDIA El Papiol, 25 de maig de 2018

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper  dilluns 28 de maig de 2018 a les 16.30 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. 09/18, de data 14 de maig de 2018.
02 Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da pel Catàleg de serveis del Pla de

concertació 2016-2019 de DIBA.
03 Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da pel Catàleg de serveis del Pla de

concertació  2016-2019  de  la  Diputació  de  Barcelona  (DIBA)
“Desenvolupament del Teixit Comercial Urbà”.

04 Assabentat de subvenció/ajut desestimada pel Catàleg de serveis  pla de
concertació 2016-2019 de DIBA “Polítiques Locals de Turisme”.

05 Assabentat  Decret  del  Jutjat  social  22  en  el  procediment  judicial
880/2014-C

06 Assabentat Auto núm. 71/18 del procediment judicial 70/2014.
07 Acceptació  de  subvenció/ajut  atorgat/da  per  l’Àrea  Metropolitana  de

Barcelona  per desenvolupar el programa metropolità de “Mesures contra
la pobresa energètica 2016-2019”.

08 Adhesió a l’Aliança Educació 360 de la Diputació de Barcelona.
09 Adjudicació D/2018 de diferents contractes menors i aprovació (AD) de la

despesa.
10 Atorgament  de  llicències  d’ocupació  temporal  per  a  l’ús  privatiu  dels

horts de titularitat municipal.- Maig 2018.
11 Assabentat  de  l’exercici  de  l’activitat  de  comerç  al  detall  de  fruites  i

verdures.
12 Inici actuacions per a la contractació de les obres del C/ Francesc Macià.
13 Inici  actuacions  per  a  la  contractació  del  servei  de  neteja  d’edificis

municipals.
14 Autorització per la instal.lació d’una caseta de pirotècnia durant el mes

de juny de 2018.
15 Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel finançament de

l’equip de “Bon tracte a les persones grans i a les persones en situació
de  fragilitat  amb  patiment  emocional”,  per  a  l’exercici  2018  i  2019
prorrogable

16 Interpretació de la normativa urbanística en matèria de tinença d’animals.
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