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DECRET D’ALCALDIA

14 DE DESEMBRE DE 2021

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 14 de desembre 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 21/21, de data 23 de novembre
de 2021.
SANCIONS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió d’una infracció administrativa en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
CONTRACTACIÓ. Devolució de garantia i liquidació definitiva i del Contracte de
serveis de jardineria.
CONTRACTACIÓ. Pròrroga extraordinària del Contracte de serveis de neteja
d’edificis. (01/01/2022-30/06/2022).
CONTRACTACIÓ. Pròrroga extraordinària del Contracte de serveis de
manteniment de l’enllumenat (01/01/2022-30/06/2022).
CONTRACTACIÓ. Pròrroga extraordinària del Contracte de gestió del servei
públic del Centre de serveis d’atenció a la gent gran (01/01/2022-30/06/2022).
CONTRACTACIÓ. Increment de l’estimació de la despesa de l’acord (JGL) de
data 02/03/2021 en relació a l’adhesió a l’acord marc de subministrament
d’equips d’impressió i de multifunció (exp. de licitació núm. 2017.02) en les
modalitats de compra i arrendament.
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
PPGG. Modificació de crèdits núm. 09/2021 del Pressupost General de
l’Ajuntament.
RRHH. Actualització global (A/2022/0) de la classificació de llocs o catàleg
(CLT) substitutiu de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica de
personal.
RRHH. Determinació quantificació) de les subcategories retributives i/o nivells
salarials existents i regulació dels mòduls de retribució horària del personal
municipal a l’exercici 2022.
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de la garantia derivada del a llicència
d’obres menors per les obres d’arranjament del vial d’accés al Cementiri de
Roques Blanques del Papiol i enderroc i trasllat de la zona de botigues.
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la finalització de la llicència
d’obres menors promoguda per la societat Gestió Integral de Cementiris de
Nomber, S.L., en relació a l’arranjament del vial d’accés al Cementiri de Roques
Blanques del Papiol i enderroc i trasllat de la zona de botigues.
URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors
corresponents al mes de novembre de 2021.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a l’enderroc de la
caseta amb coberta de fibrociment i de cobert de fusta.
URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la col·locació
d’un rètol publicitari en el local de planta baixa de l’edifici entre mitgeres del
carrer Diputació, núm. 11 del Papiol, a nom de l’Associació Gastronòmica Tiberi.

MD2016

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2

URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la retirada del rètol instal·lat en
façana del local.
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la restitució dels elements amb
risc de caiguda de l’immoble.
URBANISME. Arxiu del requeriment incoatper a la retirada del cartell publicitari
instal·lat en la part superior de la façana de l’immoble.
URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva a la societat Cerámicas
Domínguez, S.L. per l’incompliment del requeriment incoat per a la desbrossada
i retirada de les restes vegetals de la parcel·la situada al carrer Roure, núm. 15
del Papiol.
URBANISME. Requeriment per a la desbrossada i retirada de les restes
vegetals i la retirada d’elements de la construcció i runa de l’immoble.
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera
ocupació i/o utilització promoguda per la societat Premium House, S.L., en
relació al tancament d’una terrassa a l’habitatge.
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la neteja de les
canals internes existents a la parcel·la.
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la desbrossada i
retirada de les restes vegetals de l’immoble.
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la legalització del
rètol instal·lat en façana del local.
URBANISME. Modificació substancial de la llicència d’obres majors concedida
per a les obres construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina
descoberta i plaça d’aparcament exterior.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de perruqueria i altres
tractaments de bellesa al carrer Tarragona, núm. 5 del Papiol.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem de productes
dietètics elaborats al carrer Indústria, núm. 31-33 del Papiol, a nom de la
societat Elaborados Dietéticos, S.A.
ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de bar restaurant al
carrer Salut, núm. 4 del Papiol.
URBANISME. Aprovació del a llicència d’obres menors a nom del a societat
EDistribución Redes Digitales, S.L.U. (C/ Indústria, núm. 41 del Papiol).
URBANISME. Imposició de la tercera multa coercitiva a la societat Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. per l’incompliment
parcial del requeriment incoat per a la reparació de la coberta per mantenir
l’estanqueïtat de l’edifici dels passatge Bellreguard, núm. 5 del Papiol.
URBANISME. Aprovació del a llicència d’obres majors per la reforma dels dos
habitatges de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres.
PATRIMONI. Inventari municipal. baixa de béns mobles en concret de tres
remolcs de doble eix.
CONTRACTACIÓ. Revisió de preus (vuitena) del Contracte de gestió del servei
públic del Centre de serveis d’atenció a la gent gran.
URBANISME. Desistiment per la tramitació de les modificacions substancials i
no substancials presentades per la societat HORMICON, S.A. – COGAS, S.A.
relatives a l’activitat de fabricació de formigó fresc a la carretera C-1413, km. 3,4
del Papiol.
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