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DECRET D’ALCALDIA 11 de maig de 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 11 de maig 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 08/21, de data 27 d’abril de 2021.
02 CONTRACTACIÓ. Aprovació d’una certificació d’obra del contracte administratiu

per la construcció d’un clavegueram i millora del drenatge al C/ Sant Antoni del
Papiol.

03 PATRIMONI. Rectificació de preu just en relació a l’expropiació de mutu acord
de l’edificació (Sala Gran).

04 PATRIMONI.  Atorgament  de llicències d’ocupació temporal  per  a  l’ús privatiu
dels horts de titularitat municipal (beneficiaris/es residents).

05 CONTRACTACIÓ. Recepció final de les prestacions del Contracte d’obres per la
creació de la zona d’exclusió permanent de mamífers salvatges (porcs senglars)
a la zona agrícola del Pla del Papiol i iniciació del període de garantia.

06 CONTRACTACIÓ. CEM - Liquidació i tancament de l’exercici 2020 corresponent
a la concessió administrativa i equilibri financer del trienni 2018, 2019 i 2020.

07 CONTRACTACIÓ. CEM - Despeses (liquidació) dels consums (aigua, electricitat
etc.) i consumibles (lleixiu, clor etc.) corresponents a l’exercici de 2020.

08 CONTRACTACIÓ. CEM – Confirmació de tarifes corresponents a la concessió
administrativa i equilibri financer del trienni 2021,2022 i 2023.

09 CONVENIS.  Liquidació  del  primer  trimestre  de  2021 (SASA) en concepte  de
cànons derivats dels Convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates
28/02/2003  i  09/05/2006,  així  com  de  les  addendes  modificatives  primera,
segona i tercera que han estat formalitzades posteriorment.

10 CONVENIS. Liquidació del primer trimestre de 2021 a la societat (UTE SILVIA II)
en concepte de cànons derivats del Conveni de col·laboració econòmica subscrit
en data 07/12/2011 i de les addendes modificatives primera, segona i tercera
que s’han formalitzat posteriorment.

11 CONVENIS. Aprovació del nou conveni de col·laboració amb l’entitat proveïdora
del SISCAT, per la posada a disposició dels espais adequats al  Papiol  per a
l’execució  de  campanyes  de  vacunació  en  el  marc  del  sistema  públic  de
Catalunya.

12 URBANSIME. Revocació de les actuacions preparatòries de la revisió puntual
del  planejament  derivat  anomenat  “Pla  especial  de  protecció  i  catàleg  del
patrimoni arquitectònic i arqueològic” del Papiol i suspensió de les llicències en
l’àmbit.

13 RRHH. Modificació puntual A/2021/1 del catàleg de llocs de treball de personal.
14 PPGG.  Modificació  de  crèdits  núm.  04/2021  del  Pressupost  General  de

l’Ajuntament.
15 VIA  PÚBLICA.  Relació  de  verificació  mensual  (de  gener  a  abril  de  2021)

d’autoritzacions i/o denegacions de cessió de material municipal i/o ús de la via
pública per l’organització d’activitats socioculturals al Papiol.

16 SUBVENCIONS.  Modificació  (reajustament)  dels  imports  concedits  a  les
subvencions  de  caràcter  social  a  favor  de  persones/famílies  per  activitats
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extraescolars de 2019-2020 a la convocatòria L03/2019/A.
17 URBANISME.  Denegació de la comunicació de la primera ocupació i devolució

d’avals a nom de la societat Way House, S.L. de la construcció de 5 edificis
d’habitatges  plurifamiliars  amb  aparcament  soterrani  i  piscina  descoberta  al
carrer Francesc Macià, núm. 41 del Papiol.

18 URBANISME. Incoació de l’expedient de disciplina urbanística per a la restitució
de la realitat física alterada a unes finques del terme municipal del Papiol.

19 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat  per a la retirada de la runa abocada
a una finca del Papiol.

20 URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la retirada de
residus  de  la  construcció  de  la  finca  amb  referència  cadastral
7884501DF1878D0000AE del Papiol.

21 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes d’abril de 2021.

22 URBANISME. Suspensió de la tramitació de la llicència urbanística promoguda
per la societat Comunitat de Bens Torre del Pi per les obres de construcció de 45
habitatges amb piscina descoberta comunitària i aparcament soterrani al carrer
Valentí Almirall, núm. 1 del Papiol.

23 URBANISME. Suspensió de la tramitació de la llicència urbanística promoguda
per la societat Comunitat de Bens Torre del Pi per les obres de moviment de
terres,  enderroc  parcial  de  murs  perimetrals  i  tala  d’arbres  al  carrer  Valentí
Almirall, núm. 1 del Papiol.

24 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  majors  per  a  les  obres
d’adequació del magatzem en un habitatge en planta baixa.

25
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de la garantia derivada de la llicència
d’obres majors per la construcció d’un edifici de 10 habitatges i aparcament en
planta soterrani al carrer Anselm Clavé, núm. 14 del Papiol.

26
URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  de reformes  interiors
puntuals a l’habitatge del 1er pis de l’edifici plurifamiliar.

27
URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Transmobel Express, SLU per a les obres d’adequació contra incendis a l’interior
de la nau situada al carrer Indústria, núm. 39 del Papiol. 

28
ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat d’emmagatzematge i
distribució d’embotits crus i curats al carrer Diputació, núm. 7 del Papiol a nom
de la societat Isach-Palau, S.C.P.

29

OBRES  MUNICIPALS.  Obres  municipals  subcontractades  a  la  societat
EDistribución  Redes  Digitales,  SLU  per  a  les  obres  d’adequació  de  xarxa
elèctrica de baixa tensió als carrers Francesc Macià, Cardenal Casañas i  Dr.
Fleming del Papiol.

30
OBRES  MUNICIPALS.  Conformitat  al  document  Memòria  valorada  per  a  la
creació  de  la  zona  d’exclusió  permanent  de  mamífers  salvatges  a  la  zona
agrícola del Pla de Can Colomé del municipi del Papiol.

31

SUBVENCIONS.  Modificació  (increment)  de  la  dotació  econòmica  de  la
subvenció/ajut amb codi de convocatòria núm. L12/2020/A, en concepte d’ajuts
per l’arranjament, adequació i/o adaptació de l’accessibilitat d’habitatges per a
gent gran.

32 SUBVENCIONS.  Modificació  (increment)  de  la  dotació  econòmica  de  la
subvenció/ajut amb codi de convocatòria núm. L09/2021/A, en concepte d’ajuts
del programa metropolità de foment de la cohesió social (línia b) llars vulnerables
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en matèria de pobresa energètica.

33
CONTRACTACIÓ.  Finalització  d’actuacions  de  la  tercera  modificació  del
contracte amb FCC de neteja viaria i recollida de residus.


