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DECRET D’ALCALDIA 9 DE NOVEMBRE DE 2021

Sessió ordinària  de la  Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper  dimarts 9 de novembre 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 19/21, de data 26 d’octubre de

2021.
02 SUBVENCIONS.  Aprovació  de  l’atorgament  de  subvenció  nominativa

corresponent al codi de convocatòria L10/2021/B (identificatiu BDNS: 586973),
en benefici de l’Associació Miquel Pongiluppi Mercader per a l’any 2021.

03 CONTRACTACIÓ. Pròrroga primera (corregida) de tipus ordinari del Contracte
subscrit amb BBVA Autorenting S.A. (després ALD Automotive S.A) en l’àmbit
de  l’acord  marc  (exp.ACM  213.04)  de  subministrament  en  la  modalitat
d’arrendament amb opció de compra de vehicles policials amb destinació a les
entitats locals de Catalunya. Període objecte de la pròrroga de 01.03.2021 a
30.09.2022.

04 RRHH.  Modificació  de  la  jornada  dels  professors  de  l’Escola  municipal  de
música i dansa per al curs 2021-2022.

05 CONTRACTACIÓ. Classificació d’ofertes, determinació de la més avantatjosa i
requeriment  i/o  verificació  de  la  presentació  de  la   documentació  previ  a
l’adjudicació del contracte anomentat “Obres per la reurbanització i connexió al
sanejament del Papiol de Baix” al terme municipal del Papiol.

06 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada del rètol
instal·lat en façana del local.

07 URBANISME.  Assabentat  amb  disconformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació i/o utilització, en relació a la construcció d’una piscina descoberta a
l’habitatge unifamiliar aïllat.

08 URBANISME.  Assabentat  amb  conformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació i/o utilització promoguda, en relació a les obres de reforma i ampliació
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres.

09 URBANISME.  Assabentat  amb  disconformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació i/o utilització promoguda, en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb aparcament en planta primera.

10 URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la col·locació
d’una cartellera publicitària a la parcel·la del carrer Oliveres, núm. 10 del Papiol.

11 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  per  a  la  reparació  dels
elements despresos i la seva integració cromàtica amb la façana a l’immoble.

12 URBANISME.  Assabentat  amb  conformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació  i/o  utilització  promoguda,  en  relació  a  l’adequació  del  local  de
magatzem i aparcament en un habitatge.

13 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
carrer Lleida, núm. 12 del Papiol.

14 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
carrer Puigmadrona, núm. 22 del Papiol.
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15 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
Telefónica de España, S.A. per a les obres de construcció i estesa de 90m de
canalització  de  xarxa  de  telecomunicacions  als  carrers  Cardenal  Casañas  i
Anselm Clavé del Papiol.

16 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes d’octubre de 2021.

17 URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres
corresponents al mes d’octubre de 2021. 

18 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  a  per  a  les  obres
d’instal·lació  de  8  panells  solars  fotovoltaics  a  la  coberta  de  l’habitatge
unifamiliar aïllat

19 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors  per a la tala d’un arbre
del jardí de l’habitatge unifamiliar aïllat.

20 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la Comunitat
de  Propietaris  de  l’avinguda  Generalitat,  núm.  17-19  per  a  les  obres  de
reparació del paviment de l’aparcament comunitari soterrat situat a l’avinguda
Generalitat, núm. 17-19 del Papiol.

21 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici  de l’activitat  de magatzem i oficines al
carrer Enric Granados, núm. 16 del Papiol a nom de la societat Techno-Kleen,
S.L.

22 ACTIVITATS.  Assabentat  de  l’exercici  de  l’activitat  d’aparcament  privat  del
carrer Francesc Macià, núm. 41 del Papiol a nom de la societat Way House,
S.L.

23 URBANISME.  Devolució  i/o  cancel·lació  de  les  garanties  derivades  de  la
llicència d’obres menors per les obres d’instal·lació de 132m de canalització de
xarxa elèctrica al carrer Francesc Macià, núm. 41 del Papiol.

24 SUBVENCIONS.  Aprovació  d’operacions  comptables  (exercici  2021)  de
despesa derivades dels convenis especificats

25 SUBVENCIONS.  Modificació  (increment)  de  la  dotació  econòmica  de  la
subvenció/ajut amb codi de convocatòria número 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.

26 SUBVENCIONS.  Acceptació  de  subvenció  o  ajut  atorgada  (Gencat)  pel
finançament  de  les  escoles  de  dansa  de  titularitat  dels  ens  locals  del  curs
2018/2019 i del curs 2019/2020 (ref. BDNS 562571).

27 CONTRACTACIÓ.  Complementació  i/o  modificació  de  l’autorització  de
l’autorització  de  tarifes  ordinàries  individuals  del  Casal  d’estiu  i  del  campus
esportiu del Papiol 2021.

28 PATRIMONI. Màquina escombradora de l’antic contracte de serveis de neteja
viària del Papiol.

29 HABITATGE.  Inici  d’actuacions  per  a  la  regulació  del  servei  municipal
d’emergència habitacional.

30 PETICIÓ. Informació en relació a quatre finques registrals (números 512, 513,
781 i 783) del terme municipal del Papiol.

31 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a la rehabilitació del
magatzem existent  i  la retirada de soques mortes i  col·locació de 4 dipòsits
d’aigua per a reg a les parcel·les.
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