MD2016

DECRET D’ALCALDIA

8 DE JUNY DE 2021

Primer.- Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que
es celebrarà el proper dimarts 8 de juny 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
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ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 10/21, de data 25 de maig de
2021.
VIA PÚBLICA. Autorització de la reserva d’aparcament (MAG) al Passatge
Llobregat.
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes
d’abril de 2021.
URBANISME. Execució subsidiària de la reparació del mur perimetral propietat
de les finques situades al C/ Francesc Macià i al C/ Anselm Clavé del Papiol.
URBANISME. Aprovació definitiva del projecte ordinari d’obres anomenat
Projecte executiu de la rehabilitació del mur, tram comunitat, situat al carrer
Francesc Macià del Papiol.
URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors
corresponents al mes de maig de 2021.
URBANISME. Desestiment en la tramitació de la llicència d’obres menors
presentada per a la reforma de la terrassa de l’habitatge.
URBANISME. Aprovació de la pròrroga a favor de la societat M305 IS, S.L. per
l’inici de les obres d’estesa de 3m de xarxa elèctrica per alimentar nou CD i
centralització de comptadors al carrer Edison, núm. 32 del Papiol.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
Renewable Energy Forward, S.L. per a les obres d’instal·lació de 13 panells
fotovoltaics per autoconsum a la coberta de l’habitatge unifamiliar del carrer
Carme, núm. 24 del Papiol.
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per la restitució de la realitat física
alterada a la parcel·la.
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la societat Invagra, S.L. per a la
reparació del recobriment dels balcons de la finca.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
Invagra, S.L. per a les obres de reparació de la façana.
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada de
l’ampliació de l’estenedor de roba existent a la façana de l’immoble.
ACTIVITATS. Revocació i/o devolució d’ingressos indeguts de liquidacions i/o
rebuts corresponents a inspeccions practicades en el pla/programa de verificació
activitats 2019 promogut per la Diputació de Barcelona (2019-2021).
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de taller de metal·listeria al
carrer Indústria, núm. 47 del Papiol a nom de la societat Reypurk 03, S.L.
ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de bar restaurant al
carrer Tarragona.
ACTIVITATS. Autorització per a la instal·lació d’una caseta de venda temporal
de productes pirotècnics, durant el període comprés entre el 9 i el 23 de juny de
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2021 a la carretera C1413 cantonada amb al carretera B150.
RESIDUS. Finalització de l’expedient sancionador incoat a la societat Tapicerías
Navarro Internacional, S.L. per la infracció de la normativa en matèria de residus
al carrer Torrent de les Argiles del Papiol.
OBRES MUNICIPALS. Aprovació definitiva del projecte ordinari d’obres
anomenat Projecte executiu de la rehabilitació del mur, tram Ajuntament, situat al
carrer Francesc Macià del Papiol.
ENTITATS. Inscripció al registre municipal d’associacions i entitats del Papiol
derivada de l’alta de l’Associació veïnal Papiol progrés.
VIA PÚBLICA. Autorització de la reserva d’aparcament al C/ del Pi.
SUBVENCIONS. Aprovació de l’atorgament de 9 subvencions nominatives
corresponents al codi de convocatòria L11/2021/A (identificatiu BDNS: 550505),
en benefici de persones jurídiques corresponent al curs període 2021.
SUBVENCIONS. Aprovació de l’atorgament de 17 subvencions nominatives
corresponents al codi de convocatòria L10/2021/A (identificatiu BDNS: Varis), en
benefici de persones jurídiques corresponent al curs període 2021.
CONTRACTACIÓ. Inici d’actuacions de la primera modificació del Contracte
d’obres per a la reurbanització del C/ Francesc Macià (tram comprès entre el C/
Doctor Fleming i el C/ Cardenal Casañas).
CONVENIS. Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per al manteniment i gestió del Parc del Centre.
CONTRACTACIÓ. Reajustament mesures Covid del Contracte de gestió del
servei públic del Centre de Serveis d’Atenció a la Gent Gran.

