ALCALDIA

El Papiol, 24 de maig de 2019

2019/384
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dijous 30 de maig de 2019 a les 11.30 hores, a la Casa
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 09/19, de data 13 de maig de 2019.
Devolució de garantia del Contracte de subministrament mitjançant renting amb
opció de compra de 2 vehicles patrulla per a la Policia Local amb ARVAL
SERVICE LEASE, SA.
Nou Conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola, Comitè Comarcal del
Baix Llobregat per a la realització de serveis preventius durant l’any 2019
Canvi de titularitat de les participacions socials i representació de l’empresa
concessionària ELIAT 77.
Primera pròrroga del contracte del servei públic municipal de transport urbà de
viatgers entre el Papiol i l’estació de Renfe.
Autorització de llicències, permisos i/o vacances de personal.
Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de gener de
2019.
Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de febrer de
2019.
Tercera pròrroga (extraordinària) del Contracte de serveis de neteja d’edificis i
instal·lacions municipals fins el 31/12/2019.
Autorització de tarifes ordinàries individuals del Casal d’estiu, campus esportiu
(d’aventura, futbol, bàsquet i natació sincronitzada) i stage de pàdel del Papiol
2019 i aprovació de les tarifes socialment protegides corresponents al Casal
d’estiu.
Convocatòria de subvenció/ns (codi:L01/2019/A) per a l’atorgament de beques
per al menjador escolar per al curs 2018 - 2019, bases reguladores i inici de
procediment de concessió.
Segona prorroga (extraordinària) del Contracte de serveis de manteniment de
l’enllumenat públic del Papiol.
Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja viària del
Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 2018 (semestre/02) de les
tarifes de la Deixalleria i de la venda de subproductes.
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Llicència d'obres majors a nom de la societat Grupo Inmobiliario Nubiola, SL per
les obres d’enderroc de l’habitatge unifamiliar aïllat i construccions auxiliars
Convocatòria L10/2019/A i bases reguladores de subvencions directes
nominatives de l’Ajuntament del Papiol adreçades a entitats i associacions per
activitats i funcionament a l’any natural 2019.
Publicació de la relació de contractes menors del primer trimestre de 2019.

