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DECRET D’ALCALDIA 6 DE JULIOL DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 6 de juliol de 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 12/21,  de data 22 de juny de

2021.
02 SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió (relació número 05) de subvencions

i/o  ajuts  a  favor  de  les  persones  beneficiàries  especificades,  de  la  línia/codi
L04/2020/A, en concepte de subvencions per a la promoció del comerç local del
Papiol.

03 SUBVENCIONS. Aprovació de la concessió (relació número 01) de subvencions
i/o  ajuts  a  favor  de  les  persones  beneficiàries  especificades,  de  la  línia/codi
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.

04 VIA  PÚBLICA.  Cinquena  modificació  del  plànol  i  criteris  del  Pla  específic
d’ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  i  altres  elements,  front  un
establiment de pública concurrència.

05 CONVENIS. Amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel manteniment i
gestió del Parc del Centre.

06 CONVENIS.  Amb  l’Assemblea  Comarcal  de  Creu  Roja  Espanyola  per  a  la
promoció del voluntariat per a l’any 2021.

07 VIA  PÚBLICA.  Verificació  mensual  (maig  i  juny  de  2021)  d’autoritzacions  i/o
denegacions  de  cessió  de  material  municipal  i/o  ús  de  la  via  pública  per
l’organització d’activitats socioculturals al Papiol.

08 URBANISME.  Assabentats  de  les  comunicacions  prèvies  d’obres  menors
corresponents al mes de Juny de 2021.

09 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. per a les obres d’instal·lació d’un tram de
canonada als carrers Tarragona – Lleida del Papiol. 

10 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. per a les obres d’instal·lació d’un tram de
canonada al carrer Baixada de Ca n’Esteve de la Font i camí Puigmadrona del
Papiol.

11 URBANISME.  Aprovació de la  llicència d’obres menors a nom de la  societat
Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. per a les obres d’instal·lació de 95 metres
de canonada al passatge Llobregat, núm. 1-19 del Papiol.

12 URBANISME. Requeriment per a la restitució de la realitat física alterada a la
finca.

13 URBANISME. Requeriment per la reparació del mur de tancament.
14 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment  per a la tramitació de la

llicència de primera ocupació.
15 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada de tots els

elements amb risc de caiguda de la façana.
16 URBANISME. Denegació de la comunicació de la primera ocupació i aprovació
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de la  devolució  d’avals  a  nom de la  societat  Cru  Onova,  S.L.  de la  reforma
interior i obertures en façana dels habitatges entre mitgeres.

17 URBANISME. Aprovació de la comunicació de la primera utilització i ocupació a
de la construcció d’una piscina descoberta a l’habitatge unifamiliar aparellat.

18 ACTIVITATS.  Assabentat  de  la  modificació  no  substancial  de  l’activitat
d’elaboració de productes dietètics al carrer Salvador Espriu, núm. 32 a nom de
la societat Elaborados Dietéticos, S.A.U.

19 RESIDUS. Finalització de l’expedient sancionador incoat per la infracció de la
normativa en matèria de residus.

20 RESIDUS. Finalització de l’expedient sancionador incoat a la societat Logisgros
UML, S.L. per la infracció de la normativa en matèria de residus a l’entorn del
Torrent de les Argiles del Papiol. 

21 CONTRACTACIÓ.  Aprovació  de  l’expedient  de  contractació  del  contracte
anomenat obres de reurbanització i connexió al sanejament municipal del Papiol
de Baix del terme municipal del Papiol


