ALCALDIA

El Papiol, 2 de març de 2018

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà el
proper dilluns 5 de març 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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MD2016

Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/18, de data 19 de febrer de
2018.
Llicència d’obres majors a nom de la societat UTE SILVIA II pel
moviment de terres derivat de l’activitat de dipòsit de terres i runes i
altres residus de la constucció “SILVIA 1513” del Papiol.
Canvi de titularitat de l’activitat de compra-venda i reparació d’envasos
industrials al C/ Enric Granados, núm. 2
Col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus de Catalunya i les
Entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i
acumuladors.
Concessió de subvenció per despeses a realitzar a l’exercici 2018 a
favor de l’ADF.
Conveni per a realitzar les activitats de control de mosquits durant l’any
2018.
Restar assabentat de la sentència núm. 88/18, del Jutjat Social núm. 22
de Barcelona dictada en el procediment judicial núm. 880/2014.
Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da per l’ARC en el marc dels
projectes de prevenció i preparació per reutilització de residus municipals.
Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da per l’ARC en el marc dels
projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals.
Assabentat de subvenció/ajut desestimada per el Catàleg de Serveis del
Pla de Concertació 2016-2019 de DIBA.
Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors del mes de
febrer de 2018.
Inscripció al Registre municipal d’associacions i entitats del Papiol
derivada de la renovació parcial de la Junta de l’Ampa Ceip Pau Vila
del Papiol.
Actualització global (B/2018/0) 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.
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