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ALCALDIA 25 DE MAIG DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 25 de maig de 2021 a les  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 09/21, de data 11 de maig de

2021.
02 FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
03 CONTRACTACIÓ. Aprovació d’una certificació d’obra del Contracte administratiu

de reurbanització del C/ Francesc Macià (en el tram comprès C/ Doctor Fleming i
el Cardenal Casañas del Papiol).

04 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.

05 RRHH. Jubilació empleada municipal per assoliment de l’edat legal de jubilació.
06 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.
07 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  per  a  la  desbrossada  i

retirada de les restes vegetals de l’immoble.
08 URBANISME. Aplicació de bonificació municipal de l’impost sobre construccions,

instal·lacions i obres de la llicència d’obres menors concedida per a les obres de
reforma integral de l’habitatge unifamiliar.

09 URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades de la llicència
d’obres majors per a les obres de moviments de terra i neteja del terreny.

10 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat al per la restitució de la realitat física
alterada a la parcel·la.

11 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la Generalitat de Catalunya per a la
retirada de residus de diverses tipologies  abocats  a  la  carretera C1413a del
Papiol.

12 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  a  la  societat  Unnim
Sociedad para la Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A. per a la desbrossada i
retirada de les restes vegetals de la parcel·la situada al carrer Major, núm. 25 del
Papiol.

13 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Telefónica de España, S.A. per a les obres de construcció d’arqueta i estesa de
canalització al carrer Anselm Clavé, núm. 14 del Papiol.

14 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reforma de la coberta de la planta baixa i primera de l’habitatge entre mitgeres.

15 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Reciclatges Vicon, S.L. per a les obres de reparació de 50cm de mur de la tanca
de la nau industrial del carrer La Plana, núm. 8 del Papiol.

16 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la societat Àrids Catalunya, S.A. per
a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de les parcel·les situades a la
zona del Pla del Colomé del Papiol.

17 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
EDistribución  Redes  Digitales,  SLU  per  les  obres  d’ampliació  de  la  xarxa
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elèctrica al carrer Pi, núm. 3 del Papiol. 
18 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  per  a  la  retirada  de

l’ampliació de l’estenedor de roba existent a la façana de l’immoble.
19 URBANISME.  Aprovació  de  la  segona  pròrroga  extraordinària  a  favor  de  la

societat  Way House, S.L. per la finalització de les obres de construcció de 5
edificis  d’habitatges  plurifamiliars,  aparcament  en  planta  soterrani  i  piscina
descoberta en zona de jardí comunitari al carrer Francesc Macià, núm. 41 del
Papiol. 

20 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la finalització de les
obres iniciades sense títol habilitant.

21 URBANISME.  Modificació  no  substancial  de  la  llicència  d’obres  menors
concedida per a la reforma del bany del local entre mitgeres.

22 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
repintat de la façana de l’habitatge plurifamilia.

23 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
EDistribución  Redes  Digitales,  SLU  per  les  obres  d’instal·lació  de  35m  de
canalització  de  xarxa  elèctrica  de baixa  tensió al  camí  de Can Puig,  s/n  del
Papiol.

24 URBANISME. Requeriment per la reparació del mur de tancament.
25 OBRES  MUNICIPALS.  Aprovació  definitiva  del  projecte  ordinari  d’obres

anomenat Projecte executiu de la reurbanització del  carrer Francesc Macià –
tram  comprès  entre  l’avinguda  Generalitat  de  Catalunya  i  el  carrer  Doctor
Fleming del Papiol.

26 RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la societat Edomia, SL
per presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

27 ACTIVITATS.  Assabentat  de  l’exercici  de  magatzem  de  jardineria  al  carrer
Balmes,  núm. 5 cantonada avinguda Generalitat,  s/n  del  Papiol  a  nom de la
societat Jardineria del Medi Ambient Damia, SL.

28 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.

29 SUBVENCIONS.  Ampliació  del  termini  per  sol·licitar  la  subvenció   per  a  les
diferents  entitats  (no  esportives)  corresponents  al  codi  de  convocatòria
L10/2021A  (identificatiu  BDNS:  varis),  en  benefici  de  persones  jurídiques
corresponent al Curs/Període 2021.

30 SUBVENCIONS. Ampliació del termini per sol·licitar la subvenció  per a entitats
esportives corresponents al codi de convocatòria l11/2021/a (identificatiu BDNS:
550505), en benefici de persones jurídiques corresponent al Curs/Període 2021.

31 CONVENIS. Aprovació de la primera pròrroga del Conveni marc de col·laboració
amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.

32 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menorper  a  les  obres  de
reparació de la coberta i reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat.

33 CONTRACTACIÓ. Pròrroga setena/última de caràcter extraordinari del contracte
de serveis de jardineria del Papiol fins el 31/07/2021

34 RRHH. Sol·licitud complementària formulada en relació a l’excedència concedida
al seu favor.


