ALCALDIA

El Papiol, 11 de maig de 2018

NÚM. 0246D18: CONVOCATORIA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL NÚM. 09/18 DE DATA 14 DE MAIG DE 2018 (EXPEDIENT C:01/07
N:09/18 T:01).
Vista la necessitat de procedir a la celebració de sessió de l’òrgan col·legiat
d’aquest Ajuntament, que s’especificarà en la part dispositiva primera.
Ateses les atribucions que conferides a l’Alcalde per l’apartat c) de l’article 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL), i per l’article 53.1 c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 8 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local.
Atesa la proposta de resolució de data 11.05.2018 (JPA) que ha estat formulada
pel Departament de Secretaria General.
ES RESOL
Primer.- Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, que es celebrarà el proper dilluns 14 de maig de 2018 a les 18.00
hores, a la Casa Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
PUNT ASSUMPTES
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 08/18, de data 26 d’abril de 2018.
Contracte de gestió del servei públic de recollida de brossa, transport i
eliminació de residus - liquidació de la participació d’ingressos de 2017
(semestre/02) de les tarifes de la Deixalleria i de la venda de subproductes.
Liquidació del primer trimestre de 2018 a la societat SASA en concepte
de cànons derivats dels convenis de col·laboració econòmica subscrits
en dates 28/02/2003 i 09/05/2006.
Liquidació del primer trimestre de 2018 a la societat UTE SÍLVIA II en
concepte de cànons derivats del conveni de col·laboració econòmica
subscrit en data 07/12/2011.
Factures en matèria de residus de l’A.M.B.
Acta d’arqueig i estat d’execució del Pressupost corresponent al mes de
gener de 2018.
Acta d’arqueig i estat d’execució del Pressupost corresponent al mes de
febrer de 2018.
Acta d’arqueig i estat d’execució del Pressupost corresponent al mes de
març de 2018.
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat pel
projecte “Ubicat”
Sol·licitud d’alta al servei de preservació i arxiu electrònic de documents
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i-arxiu del Consorci AOC.
Cessió de dues bicicletes elèctriques part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.- Maig 2018.
Ampliació números de policia del carrer Francesc Macià i Avinguda
Generalitat.
Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors del mes
d’abril de 2018.
Llicència d’obres majors a nom de UTE Silvia II per les obres de
moviment de 70.533,63m3 de terres fruit de la modificació no substancial
per l’activitat de dipòsit controlat de terres i runes Silvia Ampliació.
Llicència d’obres majors a nom de la senyora Mireia Sáez Ortega per les
obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament a
la planta soterrani al carrer Lleida, 2
Llicència d’obres menors a nom del Sr. Julian Carmona Fernàndez per
adequar un accés accessible provisional a l’habitatge de la planta 1ª
porta 2ª de l’edifici plurifamiliar aïllat del Ptge. Llobregat 8 del Papiol.
Inici de l’expedient de contractació del servei de jardineria i justificació de
la necessitat, idoneïtat i suficiència.

Segon.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
-

REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportuna i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a
partir del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera
publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Tercer.- Practicar, en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquesta
convocatòria de la Junta de Govern Local, els tràmits següents:
 COMUNICACIONS INTERNES: a tots als regidors i regidores de la Junta de
Govern i al Departament de Secretaria General (ADR).
Aprovat

Registrat

Jordi Bou i Compte
ALCALDE

Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

MD2016
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