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DECRET D’ALCALDIA 14 DE SETEMBRE DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 14 de setembre 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 15/21, de data 30 de juliol de

2021.
02 CONTRACTACIÓ.  Aprovació  de  dues  certificacions  d’obra  del  contracte

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

03 PATRIMONI. Adjudicació provisional núm. 22 de les autoritzacions demanials
d’utilització de places d’aparcament al pàrquing de la biblioteca municipal.

04 CONTRACTACIÓ. Revisió (actualització) de preus del contracte adjudicat a AiG
EUROPE S.A. (Acord  marc  del  servei  d’assegurances  de  responsabilitat  de
càrrecs  electes  i  personal  al  servei  de  l’administració  dels  ens  públics  i
empreses públiques, consorcis i gestores d’entitats públiques amb destinació a
les entitats locals de Catalunya promogut per l’ACM). Període 2021/2022.

05 CONTRACTACIÓ.  Revisió  (actualització)  de  preus  del  contracte  adjudicat  a
CATALANA DE OCCIDENTE  (Acord marc del servei d’assegurances de danys
a  edificis  i  instal·lacions  municipals  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de
Catalunya promogut per l’ACM). Període 2020/2021.

06 CONTRACTACIÓ.  Adjudicació  de  contracte  a  CATALANA  DE  OCCIDENTE
(Acord  marc  del  servei  d’assegurances  de  danys  a  edificis  i  instal·lacions
municipals  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  promogut  per
l’ACM). Període 2021/2022.

07 RRHH.  Actualització  parcial  (A/2021/2)  de  la  classificació  de  llocs  o  catàleg
(CLT) provisional.

08 RRHH. Aprovació de les bases de selecció d’un/a conserge del camp de futbol
(procediment 05/2021).

09 NORMATIVA. Inici d’actuacions de formulació de l’Ordenança municipal número
105 reguladora de l'ús de l'espai públic per part de cicles, bicicletes i vehicles de
mobilitat personal.

10 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes de juliol de 2021.

11 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes d’agost de 2021.

12 URBANISME. Requeriment a la societat Cru Onova, S.L. per a la desbrossada i
retirada de les restes vegetals de la parcel·la situada a l’avinguda Generalitat,
núm. 112 del Papiol. 

13 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes
vegetals de la parcel·la.

14 URBANISME.  Devolució  i/o  cancel·lació  de  les  garanties  derivades  de  la
llicència d’obres menors per les obres de conversió d’una finestra en balconera.

15 URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de la garantia derivada de la llicència
d’obres menors per les obres d’obertura d’una rasa i canalització de connexió
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als carrers Xile i Perú del Papiol. 
16 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat  per a la desbrossada i retirada de

les restes vegetals.
17 URBANISME. Imposició de la segona multa coercitiva a la societat Gestión de

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. per l’incompliment
parcial  del  requeriment  incoat  per  a la reparació de la coberta per  mantenir
l’estanqüeitat de l’edifici.

18 URBANISME.  Modificació  no  substancial  de  la  llicència  d’obres  menors
concedida a la societat Invagra, S.L. per a les obres de reparació de la façana.

19 URBANISME.  Aprovació   de  la  llicència  d’obres  majors  per  a  les  obres
consistents en el moviment de terres .

20 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a la societat Way House,
S.L.  per  a  la  reparació  de  diversos  elements  urbans  afectats  per  les  obres
executades en espai públic del terme municipal del Papiol.

21 URBANISME.  Aprovació  de  la llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reforma de la tanca a vial de l’habitatge unifamiliar.
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