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ALCALDIA El Papiol,  16 de febrer de 2021

2021/102

Sessió  ordinària  de la  Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper  dimarts 16 de febrer 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 núm. 02/21, de data 2 de febrer de 2021.
02 CONVENIS.  Aprovació  del  pressupost  provisional  i  pròrroga  del  conveni  de

l’Escola bressol municipal del curs 2021 / 2022.
03 CONTRACTACIÓ. Aprovació d’una certificació d’obra del Contracte administratiu

per  la  creació de la zona d’exclusió permanent de mamífers salvatges (porcs
senglars) a la zona agrícola del pla del Papiol.

04 CONTRACTACIÓ.  Aprovació  de  dues  certificacions  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.

05 SUBVENCIONS.  Convocatòria  i  bases  reguladores  de  subvencions  directes
nominatives per entitats i associacions (codi: L10/2021/A) i inici de procediment
de concessió per l’any 2021.

06 SUBVENCIONS. Convocatòria i bases reguladores de subvencions nominatives
per entitats i associacions esportives (codi: L11/2021/A) i inici de procediment de
concessió per l’any 2021.

07 SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió de subvencions i/o ajuts a favor de
les  persones  beneficiàries  especificades  (relació  núm.  01  de  la  línia/codi
L04/2020/A), en concepte de subvencions per a la promoció del comerç local del
Papiol.

08 RESIDUS. Recurs  de reposició de data 15.01.2021 interposat per un presumpte
abocament de cartró.

09 CONTRACTACIÓ. Preus de referència de contractes per treballs de manteniment
i neteja del servei de clavegueram corresponent a l’exercici 2021.

10 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors a nom del Serveis Català
de la Salut per a les obres de construcció del nou centre d’assistència primària
del Papiol a la Rambla de Catalunya, núm. 20-26 del Papiol.

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

12 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada d’un rètol
publicitari instal·lat en la façana de l’immoble situat al carrer Diputació del Papiol.

13 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat per
les obres d’estesa elèctrica de baixa tensió al Ptge. Unió del Papiol.

14 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la per a la desbrossada i retirada de
les restes vegetals de la parcel·la situada al carrer Alzina del Papiol.

15 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la senyora per a la desbrossada i
retirada de les restes vegetals de la parcel·la situada al carrer Girona del Papiol.

16 URBANISME. Assabentat de la documentació complementària per l’obtenció de
la  llicència  d’obres  per  a  les  obres  d’obertura  d’una  rasa  i  canalització  de
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connexió als carrers Xile i Perú del Papiol.
17 URBANISME.  Aprovació  definitiva  del  projecte  ordinari  d’obres  anomenat

Projecte Constructiu per a la connexió al sanejament municipal del Papiol de Baix
del Papiol.

18 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  les  obres  de
realització de 3 cales de comprovació de serveis a la vorera de l’Av. Generalitat
del Papiol.

19 URBANISME. Assabentat de la documentació complementària per l’efectivitat de
la  llicència  d’obres  menors  i  autorització  per  a  l’activitat  de  pupil·latge  de
caravanes i remolcs provisionals en la parcel·la situada al Camí de Can Puig del
Papiol.

20 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors a nom del per a les obres
de reforma interior de l’habitatge del primer pis de l’edifici plurifamiliar aïllat del
carrer Pompeu Fabra del Papiol.

21 ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de magatzem i taller
de grues de la construcció al carrer Gutemberg del Papiol.

22 ACTIVITATS.  Assabentat  de  l’exercici  de  l’activitat  de  serveis  d’enginyeria  i
arquitectura al carrer Cardenal Casañas.

23 RESIDUS. Finalització de l’expedient sancionador incoat per la infracció de la
normativa en matèria de residus a la carretera BV-1466 del Papiol.

24 OBRES MENORS. Modificació no substancial de la llicència d’obres menors per
les obres de reforma interior  de l’habitatge de l’edifici  plurifamiliar  situat  al  C/
Tarragona del Papiol. 


