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DECRET D’ALCALDIA

20 DE JULIOL DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 20 de juliol 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 13/21, de data 6 de juliol de 2021.
CONTRACTACIÓ. Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i
neteja viària del Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 2020
(semestre/01) de les tarifes de la Deixalleria i de la venda de subproductes
CONTRACTACIÓ. Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i
neteja viària del Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 2020
(semestre/02) de les tarifes de la Deixalleria i de la venda de subproductes
PLANEJAMENT. Recurs de reposició de data 26.05.2021 interposat en relació al
Pla especial urbanístic de restauració i delimitació de la zona extractiva d’argiles al
terme municipal del Papiol.
PPGG. Inici d’actuacions de preparació del pressupost de l’exercici 2022 i
conformitat de les seves línies fonamentals
OOFF. Inici d’actuacions de la primera revisió d’ordenances fiscals de l’exercici
de 2022.
RRHH. Procediment núm. 04/2021 corresponent a les bases i/o criteris per a la
selecció d’un/a professor/a de flauta travessera per a l’Escola de Música del grup
retributiu (o categoria) a1 amb dedicació en jornada parcial, en règim laboral i amb
caràcter temporal.
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
CONTRACTACIÓ. Autorització de tarifes ordinàries individuals del Casal d’estiu,
Casal esportiu, Casal d’aventura, Casal natació sincronitzada, Campus de futbol i
Campus de bàsquet del Papiol per a l’any 2021 i aprovació de les tarifes
socialment protegides corresponents al Casal d’estiu
CONSORCIS. Inici d’actuacions per a la creació del Consorci Local de Mobilitat.
PATRIMONI. Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels
horts de titularitat municipal (beneficiaris/es residents).
CONTRACTACIÓ. Aprovació d’una certificació d’obra del Contracte administratiu
de reurbanització del C/ Francesc Macià (tram comprès entre el C/ Doctor Fleming
i el C/ Cardenal Casañas del Papiol).
SUBVENCIONS. Convocatòria de subvencions (CODI: L13/2021/A) per a titulars
d'immobles catalogats (BCIL/BEI), bases reguladores i inici de procediment de
concessió.
URBANISME. Requeriment per a la restitució dels elements amb risc de caiguda
de l’immoble.
URBANISME. Modificació substancial de la llicència d’obres majors concedida a
la societat Cru Onova, S.L..
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per les obres de reforma
interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la Comunitat
de Propietaris del carrer Anselm Clavé, núm. 23-37 per a les obres de
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construcció de 7 murets separadors entre balcons veïns del primer pis dels
habitatges unifamiliars aparionats del carrer Anselm Clavé, núm. 23-37 del
Papiol.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament.
URBANISME. Correcció de la base imposable aplicada en la liquidació de la taxa
administrativa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència
d’obres menors concedida mitjançant acord núm. 2912J21 de la JGL.
URBANISME. Modificació no substancial de la llicència d’obres majors
concedida a la societat Way House, S.L. per a les obres de construcció de 5
edificis d’habitatges plurifamiliars, aparcament en planta soterrani i piscina
descoberta en zona de jardí comunitari al carrer Francesc Macià, núm. 41 del
Papiol.
URBANISME. Aprovació de la comunicació de la primera ocupació i devolució
parcial d’avals a nom de la societat Way House, S.L. de la construcció de 5
edificis d’habitatges plurifamiliars amb aparcament soterrani i piscina descoberta
al carrer Francesc Macià, núm. 41 del Papiol.
ACTIVITATS. Devolució d’ingressos indeguts a la societat Supermercado Avilés,
S.L. pel canvi de titularitat de l’activitat ambiental que es desenvolupa al carrer
Anselm Clavé, núm. 2 del Papiol.

