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ALCALDIA El Papiol, 30 de març de 2021   

2021/858
Sessió  ordinària  de la  Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper  dimarts 30 de març 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. 05/21, de data 16 de març de 2021.
02 OOFF. Verificació de compilació 1/2021 actualitzada de les ordenances fiscals

vigents a l’exercici de 2021
03 CONTRACTACIÓ. Ampliació de la pòlissa d’assegurances de danys a edificis i

instal·lacions municipals amb destinació a les entitats locals formalitzat per l’ACM.
04 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de

febrer de 2021.
05 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.

06 URBANISME.  Modificació  no  substancial  de  la  llicència  d’obres  menors
concedida a la societat  EDistribución Redes Digitales,  S.L.U.,  per a les obres
d’estesa elèctrica de baixa tensió al Passatge Unió del Papiol.

07 URBANISME. Requeriment per la restauració de la realitat física alterada a la
parcel·la situada al carrer Anselm Clavé del Papiol.

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

09 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a l’implantació d’un
centre de transformació al carrer Edison  del Papiol. 

10 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  la  reparació  i
rehabilitació de les façanes i arranjament de la coberta de l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres del carrer Puigmadrona del Papiol.

11
URBANISME. Requeriment per a la retirada de la runa abocada a la finca del
Papiol.

12
URBANISME.  Aprovació  de  la  comunicació  de  primera  ocupació  i  devolució
d’avals per la construcció d’un edifici plurifamiliar de 2 habitatges i aparcament
soterrani al Passatge Unió del Papiol. 

13
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per  la de reforma integral
de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Anselm Clavé del Papiol.

14
URBANISME. Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat Projecte
executiu  de  la  rehabilitació  del  mur,  tram comunitat,  situat  al  carrer  Francesc
Macià del Papiol. 

15
URBANISME. Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat Projecte
executiu de la rehabilitació del mur, tram Ajuntament, situat al carrer Francesc
Macià del Papiol.

16
URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
reconstrucció de la tanca de la parcel·la de l’habitatge unifamiliar aïllat del carrer
Lluis Companys.

17 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors pel recrescut de paviment
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de la zona de magatzem de la nau del carrer Salvador Espriu del Papiol. 

18
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres d’estesa
de 3m de xarxa elèctrica per alimentar a nou CD i centralització de comptadors al
carrer Edison del Papiol.

19
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a la connexió a la
xarxa  pública de clavegueram de l’habitatge unifamiliar  aïllat  del  carrer  Angel
Guimerà, núm. 16 del Papiol. 

20
URBANISME.  Aprovació  de  la  pròrroga  per  la  finalització  de  les  obres  de
construcció d’una nau ramadera de cabres.

21
URBANISME. Aplicació de bonificació municipal de l’ICIO de la llicència d’obres
majors concedida per a les obres de la reforma de la coberta per a reparació de
fuites a l’habitatge unifamiliar del C/ Carme del Papiol.

22
URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres  de
restitució dels elements amb risc de caiguda d’un  immoble del Papiol.

23
ACTIVITATS.  Assabentat  de  l’exercici  de  l’activitat  de  fusteria  i  fabricació  de
mobles amb emmagatzematge i oficines al polígon industrial El Canyet.

24
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la societat (FSV) per
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

25
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador  (AMS) per  presumpta
infracció de la normativa en matèria de residus.

26
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la societat (IFP) per
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

27
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la societat (CIS) per
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

28
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la societat (LSL) per
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.

29
ACTIVITATS. Rectificació de la liquidació practicada per una societat en concepte
de  taxa  administrativa  per  comunicació  prèvia  d’obertura  de  l’activitat  de
metal·listeria situada al C/ Indústria del Papiol.

30
PATRIMONI - Recurs de reposició de data 30.07.2020 (MC.C.M) interposat per
una titularitat d’un camí/carrer del Papiol.

31
PATRIMONI - Conformitat a la cessió d’ús a favor del domini públic de la vorera
existent al voltant de l’edifici de l’Av. Generalitat del Papiol.

32
SANCIONS.  Tramitació  de  denúncies  per  incompliment  de  la  normativa  en
matèria d’animals.

33
CONTRACTACIÓ.  Determinació  del  sistema  del  control  d’accés/obertura  dels
contenidors a la vista dels resultats de la prova pilot.


