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ALCALDIA 30 DE JULIOL DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts  30 de juliol  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 14/21, de data 20 de juliol  de

2021.
02 PADRÓ. Xifra oficial definitiva a 01/01/2021.
03 SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió (relació número 02) de subvencions

i/o  ajuts  a  favor  de  les  persones  beneficiàries  especificades  de  la  línia/codi
(L18/2021/A),  en  concepte  de  subvencions  per  al  foment  de  l’ocupació  i/o
l’economia local, PIMES, empreses, microempreses i autònoms del Papiol.

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

05 CONVENIS.  Liquidació  del  segon  trimestre  de  2021  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,  així  com  de  les  addendes  modificatives
primera, segona i tercera que han estat formalitzades posteriorment

06 CONVENIS. Liquidació del segon 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.

07 CONVENIS.  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  amb  el  CDIAP  de  Sant
Andreu de la Barca, relatiu a la col·laboració i assessorament psicopedagògica
per al curs escolar 2021/2022.

08 PATRIMONI.  Atorgament  de llicències d’ocupació temporal  per  a  l’ús privatiu
dels horts de titularitat municipal.- Juliol 2021 (B)

09 CONVENIS. Aprovació del nou conveni de col·laboració amb DIBA, regulador de
l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals.

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

11 URBANISME. Incoació per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de
l’immoble.

12 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment  per a la tramitació de la
llicència de primera ocupació.

13 URBANISME. Incoació per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de
l’immoble.

14 URBANISME. Incoació per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de
l’immoble.

15 URBANISME. Incoació per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de
l’immoble.

16 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  al  senyor  José  Esparza
Legaz per a la reparació de la porta.

17 URBANISME. Incoació per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de
l’immoble.
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18 URBANISME. Arxiu de requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les
restes vegetals.

19 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  er  a  les  obres  de
reconstrucció de la tanca.

20 URBANISME. Requeriment per a la restitució de la realitat física alterada a la
finca.

21 URBANISME.  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.

22
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de la garantia derivada de la llicència
d’obres menors per les obres de reconstrucció de mur perimetral de l’immoble.

23
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada del cartell
publicitari instal·lat en la part superior de la façana de l’immoble.

24

URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  a  la  Comunitat  de
Propietaris del carrer Montserrat, núm. 11 per a la retirada de tots els elements
amb risc de caiguda de la façana de l’edifici situat al carrer Montserrat, núm. 11
del Papiol. 

25
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada del cobert
amb estrcutura de fusta instal·lat a l’immoble.

26
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a la societat Talleres Befor,
S.L. per a la retirada dels residus abocats a l’immoble situat a la carretera de
Caldes, s/n amb referència cadastral 6971102DF1867B0001EA del Papiol.

27
URBANISME.  Prendre coneixement de la  comunicació de primera ocupació i
utilització i  devolució d’avals de la construcció d’un habitatge unifamiliar  aïllat
amb aparcament en planta soterrani i urbanització.

28
URBANISME. Aprovació del permís municipal per la instal·lació d’una grua-torre
per a les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària a la rambla
Catalunya, núm. 20-26 del Papiol.

29
URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Elaborados Dietèticos,  SAU per  a  les  obres  de reparació  puntual  i  pintat  de
paviment de la nau situada al carrer Indústria, núm. 31-33 del Papiol.

30

URBANISME. Segona modificació no substancial de la llicència d’obres menors
concedida  a  la  societat  EDistribución  Redes  Digitales,  SLU  per  a  les  obres
d’estesa  elèctrica  de  185m de línia  subterrània  de  baixa  tensió  al  polígon 1
parcel·la 22 del Papiol.

31
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat Way
House, S.L. per les obres de realització de 3 cales de comprovació de serveis a
la vorera de l’avinguda Generalitat, núm. 33 i 35 del Papiol.

32
ACTIVITATS.  Assabentat  de  la  modificació  no  substancial  de  l’activitat
d’emmagatzematge i distribució d’embutits crus i curats al carrer Diputació, núm.
7 a nom de la societat Isach-Palau, SCP.


