ALCALDIA El Papiol, 23 de desembre de 2019
2019/949
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper divendres 27 de desembre de 2019 a les 09.00 hores, a la Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 23/19, de data 17 de
desembre de 2019.
Llicència d’obres majors per les obres de construcció de 45
habitatges en quatre edificis aïllats plurifamiliars amb piscina
descoberta comunitària i amb aparcament en planta soterrani al
C/ Valentí Almirall, núm. 1 del Papiol.
Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al
mes de novembre de 2019.
Cinquena pròrroga del conveni de col·laboració en relació a
l’antic molí paperer del Papiol
Preus públics establerts i concreció de subconceptes amb fixació
dels seus imports (segon trimestre 2019/2020) en relació a uns
“Tallers la fotografia” per impartir a la Biblioteca Valentí Almirall
del Papiol.
Aprovació del text refós A/2020/0 dels acords en matèria de
productivitat del personal al servei de l’Ajuntament del Papiol.
Modificació de crèdits núm. 07/2019 corresponent al Pressupost
general de l’Ajuntament de l’exercici econòmic 2019.
Aprovació inicial de l’instrument anomenat Modificació puntual de
l’estudi de detall del trull en relació a la pendent de referència de
les parcel·les 14 a 19 del terme municipal del Papiol.
Pròrroga del pressupost de la corporació de 2019 per l’any 2020
de forma transitòria i fins que s’aprovi el corresponent al citat
exercici.
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Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal 1024J19
per a ús privatiu d’hort de titularitat municipal.- Desembre 2019.
Convocatòria de subvencions a favor dels grups polítics 1124J19
municipals (codi: L31/2020/A) en concepte d’aportacions
econòmiques de l’any 2020.
Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’Acord marc de 1224J19
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU.

