
 

 
 
 

ALCALDIA El Papiol, 17 de desembre de 2020 
 
 
2020/14 
 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà 
el proper dimarts 17 de desembre de 2020 a les 17.00 hores, a la Casa 
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica: 
 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA 

PUNT ASSUMPTES  

01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 13/20, de data 1 de desembre 
de 2020. 

02 OBRES. Aprovació d’una certificació d’obra del Contracte administratiu de 
reurbanització del c/ Francesc Macià en el tram comprès entre el C/ Doctor 
Fleming i el C/ Cardenal casañas del Papiol. 

03 CONTRACTACIÓ. Adjudicació del Contracte anomentat “Obres per la 
construcció d’un clavegueram i millora del drenatge al C/ Sant Antoni del 
Papiol”. 

04 PLANS. Actualització del document únic de protecció civil municipal 
(DUPROCIM) del Papiol. 

05 OBRES MENORS. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres 
menors corresponents al mes de novembre de 2020. 

06 PLANEJAMENT. 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. 

07 OBRES MAJORS. Aprovació de la llicència d’obres majors a nom de la per 
a les obres de construcció de murs de contenció de terres a les parcel·les 
situades al C/ Edison, num. 16-22 del Papiol. 

08 OBRES MAJORS. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres 
de construcció de murs de contenció de terres a les parcel·les situades  al 
C/ Edison, num. 24-30 del Papiol.  

09 OBRES MAJORS. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres 
de construcció de murs de contenció de terres a les parcel·les situades al 
C/ Edison, num. 32-34 del Papiol. 

10 OBRES MAJORS. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres 
de reforma de la coberta per a reparació de fuites al C/ Carme, núm. 1 del 
Papiol. 



11 PPGG. Modificació de crèdits núm. 14/20 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

12 CONVENIS. Amb la propietat del Castell del Papiol per unes visites 
guiades i per realitzar actes en les dependències indicades per la propietat 
a aquest efecte. 

13 RECURS. De reposició d’UTE PAPIOL en relació a requeriment de 
compensació econòmica. 

14 CONTRACTES. Pròrroga (de l’adhesió) al contracte derivat de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de catalunya adjudicat a l’empresa Endesa Energía, SAU per al 
període 01/01/2021-30/06/2021. 

15 CONTRACTES. Liquidació definitiva dels lliuraments percebuts a compte 
de la subvenció a l’explotació de 2019 (subministraments i consumibles) en 
el marc del contracte de gestió del CEM. 

16 ACTIVITAT. Informe del parc de Collserola en relació a la tinència de cinc 
cavalls a títol d’activitat privada. 

 
 


