MD201

DECRET D’ALCALDIA

23 DE NOVEMBRE DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 23 de novembre de 2021 a les 17.30 hores a la Casa Consistorial, segons
l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
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ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 20/21, de data 9 de novembre de
2021.
CONTRACTACIÓ. Aprovació de la pròrroga primera de caràcter ordinari del
Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja viària
(amb FCC).
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
RESP. PATRIMONIAL. Reclamació per rescabalament de danys i perjudicis en
via de repetició , en relació a la indemnització reconeguda a una tercera
persona a l’expedient de responsabilitat patrimonial número 2018_11529.
CONVENIS. Modificació del conveni de col·laboració subscrit amb l’A.M.B. pel
finançament d’un tram del Camí dels colors al terme municipal del Papiol.
DECLARACIÓ. Adhesió de al pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
CONTRACTACIÓ. Adhesió a l’acord marc de subministrament i manteniment de
programari de Microsoft grans comptes (sense nova licitació) formalitzat pel
Consorci Localret.
SUBVENCIONS. Acceptació de subvenció o ajut atorgada per GENCAT pel
finançament de les escoles de música de titularitat dels ens locals del cursos
2018/2019 i 2019/2020 (ref. BDNS 562568).
CONTRACTACIÓ. Extensió temporal de l’ampliació dels serveis aprovats
mitjançant la segona modificació del Contracte de serveis de recollida de
residus urbans, deixalleria i neteja viària (amb FCC).
JUDICIAL. Comunicació a l’autoritat judicial, de la comissió de fets
presumiblement il·lícits i/o presumptament delictius que han ocasionat perjudicis
al patrimoni de l’Ajuntament del Papiol.
CONVENIS. Liquidació provisional de les despeses de l’Escola bressol
municipal pel curs acadèmic 2020/2021.
CONVENIS. Modificació del pressupost provisional de l’Escola bressol municipal
del curs 2021/2022.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes
d’octubre de 2021.
SUBVENCIONS. Finalització d’actuacions de revocació (amb reintegrament) de
la subvenció (L04/2020/A) per a la promoció del comerç local del Papiol
atorgada (JM.M.M.) en l’exercici 2021.
URBANITZACIÓ. Denegació de la petició de devolució de la garantia dipositada
en concepte d’urbanització del carrer que correspon a la ua5, de connexió entre
el C/ Anselm Clavé i la UA2 del Papiol.
URBANISME. Requeriment a la Comunitat de Propietaris del carrer Montserrat,
núm. 11 per a la retirada de tots els elements amb risc de caiguda de la façana
de l’edifici situat al carrer Montserrat, núm. 11 del Papiol.
URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en l’arranjament
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d’un balcó de l’immoble situat al carrer Carme, núm. 17 del Papiol, a nom de la
Comunitat de Propietaris del carrer Carme, núm. 17.
URBANISME. Requeriment per a la restitució de la realitat física alterada a la
finca.
URBANISME. Requeriment per a la desbrossada i retirada de les restes
vegetals de l’immoble.
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a la societat
Majufranquifretti, S.L. per al repintat de la façana de l’edifici entre mitgeres.
ACTIVITATS. Devolució d’ingressos indeguts a la societat Casanovas R&N
Agència Assegurances, S.L. per la comunicació prèvia ambiental de l’activitat
que es desenvolupa al carrer Major, núm. 2 del Papiol.
CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte corresponent a les obres de
reurbanització i sanejament del Papiol de Baix.
SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió (relació número 04) de subvencions
i/o ajuts a favor de les persones beneficiàries especificades de la línia/codi
L18/2021/A), en concepte de subvencions per al foment de l’ocupació i/o
l’economia local, pimes, empreses, microempreses i autònoms del Papiol.

