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DECRET D’ALCALDIA 28 DE SETEMBRE DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà el proper
dimarts 28 de setembre 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 16/21, de data 14 de setembre

de 2021.
02 ACCIÓ SOCIAL.  Aprovació  en  el  marc  del  projecte  RE-SINTONITZA el  Pla

individual per l’acció reparadora (IQR).
03 ACCIÓ SOCIAL.  Aprovació  en  el  marc  del  projecte  RE-SINTONITZA el  Pla

individual per l’acció reparadora (LMA).
04 MOBILITAT. Autorització de la reserva d’aparcament.
05 FACTURES. En matèria de residus de l’A.M.B.
06 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes

vegetals de la parcel·la.
07 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat  per a la desbrossada i retirada de

les restes vegetals de l’immoble.
08 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les

restes vegetals de l’immoble.
09 URBANISME. Arxiu  del  requeriment  incoat  a  la  societat  Promociones Serra-

Radua, S.L. per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals de l’immoble.
10 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les

restes vegetals de l’immoble.
11 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la societat Fas35, S.L. per a la

desbrossada i retirada de les restes vegetals de l’immoble.
12 URBANISME. Arxiu  del  requeriment  incoat  al  senyor  per  a la  desbrossada i

retirada de les restes vegetals dels immobles.
13 URBANISME. Correcció en relació al contingut de l’acord núm. 1916J21 de data

14/09/2021.
14 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat  per a la reparació de la porta de

l’immoble.
15 URBANISME.  Arxiu  del  requeriment  incoat   per  a  la  retirada  de  les  restes

vegetals de l’immoble.
16 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les

restes vegetals de l’immoble.
17 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes

vegetals de la parcel·la. 
18 URBANISME. Requeriment a la senyora per a la tramitació de la comunicació

de primera ocupació i utilització de l’immoble.
19 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les

restes vegetals de l’immoble.
20 URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres

corresponents al mes de Juny de 2021.
21 URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres

corresponents al mes d’Agost de 2021.
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22 URBANISME. Requeriment per a la restitució dels elements despresos de la
finca.

23 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat  per a la desbrossada i retirada de
les restes vegetals de l’immoble. 

24 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes
vegetals de la parcel·la.

25 URBANISME.  Requeriment  per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes
vegetals de la parcel·la.

26 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les
restes vegetals de l’immoble.

27 URBANISME.  Incoació  d’actuacions  de  requeriment  a  la  societat  Cementos
Portland Valderribas, S.A. per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals
de l’immoble del carrer Einstein cantonada amb carrer Gutemberg del Papiol.

28 URBANISME.  Assabentat  amb  conformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació i/o utilització promoguda per la societat Cru Onova, S.L. en relació a la
reforma interior i obertures en façana dels habitatges entre mitgeres.

29 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
Gestió  Integral  de  Cementiris  Nomber,  S.L.  per  a  les  obres  d’instal·lació  de
canalització i connexió de xarxa elèctrica d’alta tensió a la carretera C1413 –
km. 4,5 del Papiol.

30 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
EDistribución Redes Digitales, S.L.U. per les obres d’instal·lació de 8 metres de
canalització de xarxa elèctrica al carrer Salut, núm. 6-8 del Papiol.

31 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat
Elaborados Dietéticos, SAU per a les obres de substitució d’acabat de coberta
de la nau situada al carrer Indústria, núm. 31-33 del Papiol.

32 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la Comunitat
de Propietaris de l’avinguda Generalitat, núm. 25 per a les obres de rehabilitació
de  la  façana  posterior  i  les  cobertes  de  l’edifici  plurifamiliar  aïllat  situat  a
l’avinguda Generalitat, núm. 25 del Papiol. 

33 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  d’obres  menors  per  a  les  obres
d’instal·lació de 10 panells solars a la coberta de l’habitatge unifamiliar aïllat.

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

35 URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la construcció
de plantes altell en les naus situades al carrer Enric Granados, núm. 17-19 del
Papiol, a non de la societat Europea de Servicios e Higiene, S.A. 

36 URBANISME.  Requeriment  al  senyor  Juan  Antonio  Gómez  López  per  a  la
restitució  de  la  realitat  física  alterada  a  les  finques  cadastrals
08157A008000040000KK i 6679601DF1867H0001OL  del Papiol. 

37 URBANISME.  Requeriment  al  senyor  per  a  la  retirada  del  cartell  publicitari
instal·lat en la part superior de la façana de l’immoble.

38 URBANISME.  Requeriment   per  a  la  desbrossada  i  retirada  de  les  restes
vegetals de l’immoble.

39 URBANISME.  Aprovació  de  la  llicència  de  divisió  horitzontal  de  l’edifici
plurifamiliar .

40 URBANISME.  Aprovació de  la  llicència  d’obres menors  per  a  les obres de
reforma de la tanca a vial de la parcel·la de l’habitatge unifamiliar aïllat.
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41 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la Comunitat
de Propietaris del carrer Carme, núm. 27 per a les obres de reparació de la
terrassa de 115m2 de la coberta de l’immoble plurifamiliar entre mitgeres del
carrer Carme, núm. 27 del Papiol.

42 URBANISME.  Assabentat  amb  conformitat  de  la  comunicació  de  primera
ocupació i/o utilització promoguda per la societat Global Desarrollo Inmobiliario,
S.L., en relació a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament
en planta baixa i piscina interior al carrer Oliveres, núm. 23 del Papiol.

43 RESIDUS. Finalització de l’expedient sancionador incoat a la societat Cotramu,
S.L. per la infracció de la normativa en matèria de residus al carrer Torrent de
les Argiles del Papiol.

44 RRHH.  Modificació  de  la  jornada  dels  professors  de  l’Escola  municipal  de
música i dansa per al curs 2021-2022.

45 CONTRACTACIÓ.  Aprovació  d’una  certificació  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”.

46 CONTRACTACIÓ. Classificació d’ofertes, determinació de la més avantatjosa i
requeriment  i/o  verificació  de  la  presentació  de  la   documentació  previ  a
l’adjudicació  del  Contracte  anomenat  “Obres  per  la  reurbanització  del  C/
Francesc Macià del tram comprès entre l’Av. Generalitat i el C/ Doctor Fleming i
la reparació del mur situat al mateix carrer del Papiol.

47 CONVENIS.  Aprovació  del  projecte  del  Papiol  en  el  marc  del  Programa
metropolità de foment per a la cohesió social de l’A.M.B. pel període 2020/2021.

48 RRHH. Supervisió per part de la JGL dels procediments de selecció de personal
en tramitació.

49 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
juliol de 2021.

50 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i  estat d’execució corresponent al  mes
d’agost de 2021.

51 SUBVENCIONS.  Convocatòria  de  subvencions  (Codi:  L10/2021/B)  directes
(nominatives) adreçada a l'associació Miquel Pongiluppi Mercader per a l'any
2021 (segons Acord Ple 0804P21).


