MD2016

DECRET D’ALCALDIA

26 D’OCTUBRE DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà el proper
dimarts 26 d'octubre de 2021 a les 17.30 hores, a la Casa Consistorial, segons l’Ordre del
Dia que a continuació s’indica:
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ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 18/21, de data 18 d’octubre de
2021.
SUBVENCIONS. Concessió de subvencions (Codi: L18/2021/A) de suport a
empreses, pimes, microempreses i autònoms del Papiol per l’exercici 2021
(Relació 03).
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. 2915J21 de la Junta
de Govern Local.
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera
ocupació i/o utilització promoguda per la societat Pino Ayala Inmuebles, S.L., en
relació a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Oliveres, núm.
29 del Papiol.
URBANISME. Requeriment per a la restitució dels elements despresos de la
finca.
URBANISME. Requeriment per a la restitució de tots els elements despresos i
la seva integració cromàtica en el conjunt de la façana de l’immoble.
URBANISME. Arxiu del requeriment per a la desbrossada i retirada de les
restes vegetals de l’immoble.
URBANISME. Requeriment per a la restitució dels elements amb risc de
caiguda de l’immoble.
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a la societat Way House, S.L. per a
la reparació de diversos elements urbans afectats per les obres executades en
espai públic del terme municipal del Papiol.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres
d’enderroc d’un envà de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres.
URBANISME. Assabentat amb disconformitat de la comunicació prèvia
ocupació i/o utilització, en relació a l’adequació del local de magatzem i
aparcament en un habitatge en planta baixa.
URBANISME. Requeriment a la Comunitat de Propietaris del carrer Joan
Santacana, núm. 7 per a la reparació de la façana de l’edifici d’habitatges del
carrer Joan Santacana, núm. 7 del Papiol.
URBANISME. Assabentat amb disconformitat de la comunicació de primera
ocupació i/o utilització promoguda, en relació a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina descoberta i una plaça d’aparcament exterior.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la Comunitat
de Propietaris del carrer Diputació, núm. 16 per a les obres de reforma de la
impermeabilització de la terrassa de l’habitatge àtic-4a de l’edifici plurifamiliar
entre mitgeres del carrer Diputació, núm. 16 de Papiol.
ACTIVITATS. Desestiment per la tramitació de la comunicació de canvi de

MD2016

16
17
18
19
20
21
22
23

24

2

titularitat presentada per la societat Mungestiona, S.L. relativa a l’activitat
d’oficina, activitat docent no reglada d’autoescola i venda d’accessoris de
telefonia mòbil al carrer Major, núm. 1 del Papiol.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat d’expenedoria de tabacs,
loteries i complements al carrer Abat Escarré, núm. 35 del Papiol.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de supermercat amb venda
de pa al carrer Major, núm. 5 – Local 2 del Papiol a nom de la societat Super
Catalán, S.L.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menorsper a les obres de canvi
de fusteries de l’habitatge unifamiliar en filera.
RRHH. Conformitat amb el Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament del
Papiol.
CONVENIS. Aprovació de l’addenda en matèria de Serveis Socials Bàsics del
Conveni de col·laboració per a la implementació de mesures extraordinàries en
relació amb l’impacte social de la pandèmia de la covid-19, durant l’exercici
2021.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
setembre de 2021.
PATRIMONI – Reclamació formulada relacionada amb motiu del
desbrossament del camí / carrer Sant Jordi.
PATRIMONI. Aprovació del plec de condicions de la pròrroga corresponent al
contracte d’arrendament privat d’una nau industrial destinada als serveis de
promoció econòmica i de brigada municipal.
CONTRACTACIÓ. Pròrroga primera de caràcter ordinari del Contracte de
subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra de
vehicles policials amb destinació a les entitats locals de Catalunya per al
període 01/01/2021-31/12/2021.

