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ALCALDIA  27 d'abril de 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 27 d'abril 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
01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 07/21, de data 13 d’abril de 2021.
02 CONVENIS. Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de

Catalunya  (Departament  d’Educació),  l’Ajuntament  de  Molins  de  Rei  i
l’Ajuntament  del  Papiol  per  al  desenvolupament  del  projecte  “pont”,  per  als
cursos del 2020-2021 al 2022-2023.

03 CONVENIS.  Conveni  amb  l’Ajuntament  d’Esparreguera  per  a  la  utilització
puntual del Pavelló esportiu.

04 PATRIMONI.  Atorgament  de llicències d’ocupació temporal  per  a  l’ús privatiu
dels horts de titularitat municipal (beneficiaris no residents).- ABRIL 2021.

05 CONVENIS. Prestació de serveis postals i telegràfics amb la Societat Estatal de
Correus per a l’any 2021.

06 CONVENIS. Adhesió al Conveni en matèria de subministrament d’informació de
caràcter tributari a les entitats locals.

07 URBANISME.  Denegació  a  la  tramitació  del  document  de  l’Avanç  de  la
modificació puntual del pla especial urbanístic de restauració i delimitació de la
zona extractiva d’argiles al terme municipal del Papiol.

08 CONTRACTACIÓ. Aprovació d’una certificació d’obra del Contracte administratiu
per la creació de la zona d’exclusió permanent de mamífers salvatges (porcs
senglars) a la zona agrícola del Pla del Papiol.

09 FACTURES. En matèria de residus d’A.M.B.
10 PATRIMONI. Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal per

a ús privatiu d’hort de titularitat municipal.- Abril 2021.
11 SANCIONS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador (HG) per la presumpta

comissió  d’infraccions  administratives  en  matèria  de  gossos  considerats
potencialment perillosos (A)

12 SANCIONS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador (HG) per la presumpta
comissió  d’infraccions  administratives  en  matèria  de  gossos  considerats
potencialment perillosos (B).

13 SANCIONS.  Acord  d’incoació  d’un  expedient  sancionador  (JNG)  per  la
presumpta  comissió  d’infraccions  administratives  en  matèria  de  gossos
considerats potencialment perillosos.

14 CONVENIS. Ratificació del Conveni amb  Caixa Bank pel Programa de Targeta
Moneder d’Impacte Social.

15 SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió (relació número 04) de subvencions
i/o  ajuts  a  favor  de  les  persones  beneficiàries  especificades  de  la  línia/codi
L04/2020/A), en concepte de subvencions per a la promoció del comerç local del
Papiol.

16 SUBVENCIONS.  Convocatòria  de  subvenció/ns  (codi:  L03/2021/A)  d’ajuts  o
beques  per  activitats  extraescolars  (esportives,  culturals  i  lúdiques)  pel
curs/període 2021 - 2022, bases reguladores i inici de procediment de concessió.
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17 SUBVENCIONS.  Convocatòria  (codi:  L08/2021/A)  de  beques  per  activitats
d’estiu 2021, bases reguladores i inici de procediment de concessió.

18 SUBVENCIONS. Convocatòria (codi: L07/2021/A) per a l’atorgament d’ajuts de
llibres de text, material escolar i altres serveis educatius per al curs 2021 - 2022,
bases reguladores i inici de procediment de concessió.

19 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes de març de 2021.

20 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la restitució dels elements amb
risc de caiguda de l’immoble a un carrer del municipi.

21 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a (I.O.L-M.O.S) per a la desbrossada
i retirada de les restes vegetals.

22 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals.

23 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals.

24 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per a la reparació dels punts amb lesions greus en la façana.

25 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la reparació del recobriment
dels balcons.

26 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la reparació del recobriment del
balcó.

27 URBANISME.  Arxiu  del  requeriment  incoat  per  a  la  neteja  i  retirada  de
l’abocament de residus existent a una finca del Papiol.

28 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat
de Propietaris del C/ Montserrat per a les obres de rehabilitació de les façanes
de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres. 

29 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menorsper  a  les  obres  de
reparació puntual dels cantells dels forjats de l’habitatge unifamiliar aïllat.

30 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reparació de la terrassa/coberta de 40,62m2 de l’habitatge unifamiliar aparellat. 

31 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Nedgia Catalunya, S.A. per a les obres de realització de nova escomesa al C/ Pi
del Papiol.

32 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Telefónica de España, SA per a les obres de construcció d’arqueta i estesa de
canalització tritub 3C al C/ Francesc Macià del Papiol. 

33 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  a  per  la  restitució  dels
elements amb risc de caiguda de l’immoble.

34 URBANISME. Aprovació de la comunicació de la primera ocupació i devolució
d’avals  de  la  construcció  d’un  habitatge  unifamiliar  aïllat  amb  aparcament
soterrani i piscina descoberta.

35 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes
vegetals.

36 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a per a la desbrossada i retirada de
les restes vegetals.

37 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per  a  la  retirada  de  la  construcció  auxiliar  adossada  a  la  façana  lateral  de
l’habitatge.
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38 URBANISME.  Imposició  de  la  I  multa  coercitiva  per  l’incompliment  del
requeriment incoat per a la reparació de la coberta per mantenir l’estanqueïtat de
l’edifici. 

39 URBANISME. Incoació de l’expedient de disciplina urbanística per a la restitució
de la realitat física alterada a una finca del terme municipal del Papiol.

40 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  a  una  Comunitat  de
Propietaris per a la reparació de la façana de l’edifici d’habitatges.

41 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reforma del bany del local entre mitgeres.

42 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reparació del jardí de l’habitatge unifamiliar aparellat. 

43 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
restitució de la legalitat urbanística alterada a una parcel·la del Papiol.

44 URBANISME. Aprovació de la pròrroga extraordinària a favor d’una societat per
la finalització de les obres de l’habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament a la
planta soterrani i piscina descoberta.

45 URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la instal·lació
de  14  plaques  fotovoltaiques  a  la  coberta  de  l’habitatge  unifamiliar  aïllat  del
carrer.

46 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada de tots els
elements amb risc de caiguda de la façana del carrer.

47 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per a la restauració de la realitat física alterada en la planta soterrani annex de
l’habitatge.

48 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per la instal·lació privada de gas per façana exterior de l’habitatge.

49 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per la reparació d’un part del mur de tancament de l’immoble situat.

50 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística
per la legalització de les obres efectuades no recollides en la llicència concedida
i restauració de la realitat física alterada en un l’habitatge.

51 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
repintat de façana, substitució de canal i baixant i canvi de porta d’entrada de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres.

52 ACTIVITATS.  Assabentat  del  canvi  de  titularitat  de  l’activitat  d’aparcament  i
manteniment de maquinària per la construcció al Camí Puigmadrona del Papiol a
nom d’una societat.

53 RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador per presumpta infracció
de la normativa en matèria de residus.

54 RESIDUS.  Acord  d’incoació  d’un  expedient  sancionador  a  una  societat  per
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

55 CONTRACTACIÓ.  Aprovació  de  dues  certificacions  d’obra  del  Contracte
administratiu per l’adequació de les antigues cases dels mestres del  C/ Pare
Remigi, núm. 2 i núm. 4 del Papiol.

56 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
març de 2021.

57 CONTRACTACIÓ. Recurs de reposició contra resolució que fixa compensació
per la Covid 19 (CEM)
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58 RESPONSABILITAT  PATRIMONIAL.  Reclamació  de  danys  per  caiguda  al
carrer.


