
ALCALDIA El Papiol, 25 d’abril de 2018

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper  dijous 26 d’abril  de 2018 a les 18.30 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. 07/18, de data 9 d’abril de 2018.
02 Petició de subvenció/ajut a GENCAT, Direcció General de Centres Públics,

pel sosteniment del funcionament de les escoles de música, de titularitat de
les corporacions locals corresponents al curs 2016/17.

03 Acceptació de subvenció/ajut  atorgat/da pel  Programa de suport  a  les
polítiques socials municipals 2016-2019.- A.M.B.

04 Primera Prorroga del Contracte de Serveis de Jardineria amb Babilon.
05 Restar  assabentats  de  l’exercici  de  l’activitat  d’elaboració  de  menjar

preparat  a  l’engròs  al  carrer  brasil,  núm.  19,  a  nom  de  la  societat
Alimentos Tupuy, SCP.

06 Assabentat de subvenció/ajut sol·licitada pel Catàleg de Serveis del Pla de
concertació 2016-2019 “Educació a temps complet”.- DIBA.

07 Autorització demanial d’aprofitament especial de domini públic consistent
en l’ús o utilització d’un immoble municipal (edifici/local del tennis) al C/
Pau Casals s/n del Papiol.

08 Aprovació de preus públics establerts i concreció de subconceptes amb
fixació dels seus imports (1er Trimestre 2018) en relació a  uns nous
tallers de fotografia a impartir a la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol.

09 Aprovació de preus públics establerts i concreció de subconceptes amb
fixació dels seus imports (Maig 2018) en relació a  uns nous tallers de
fotografia a impartir a la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol.

10 Inscripció  al  Registre  Municipal  d’Associacions  i  Entitats  del  Papiol
derivada d’alta de “Associació Convivència Cívica del Papiol”

11 Llicència  d’obres  majors  per  la  construcció  de  5  edificis  d’habitatges
plurifamiliars.

12 Acceptació de subvenció/ajut atorgat/da pel Programa complementari de
reforma i millora d’equipaments locals.- DIBA.

13 Assabentat  de  subvenció/ajut  desestimada  per  el  Programa
complementari de reforma i millora d’equipaments locals.- DIBA.

14 Convocatòria de subvenció/ns (Codi:L08/2018/A) per a beques de Casal
d’estiu i Campus esportiu 2018, bases reguladores específiques i inici de
procediment de concessió.

15 Convocatòria de subvenció (Codi: L03/2018/A) de beques per activitats
extraescolars (esportives, culturals i lúdiques) per al curs 2018 - 2019,
bases reguladores i inici de procediment de concessió.

16 Convocatòria  de  subvenció/ns  (Codi:L02/2018/A)  per  a  beques  de
suficiència  alimentària  de  l’escola  bressol  2018  –  2019,  bases
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reguladores i inici de procediment de concessió.
17 Tercera modificació del plànol i criteris del Pla específic d’ocupació de la

via pública amb taules i cadires i altres elements, front un establiment de
pública concurrència.

18 Rectificació de la titularitat  i aprovació de la nova liquidació de la societat
Bidons Jesús, SLU.

19 Restar  assabentats  de  l’exercici  de  l’activitat  de  biblioteca,  espai  per
entitats i aparcament al Ptge. Parellada, núm. 1 baixos del Papiol

20 Adjudicació definitiva de les autoritzacions demanials d’utilització de places
d’aparcament al pàrquing de la biblioteca municipal.
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