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DECRET D’ALCALDIA 7 DE JUNY DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 7 
de juny de 2022 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 10/22, de data 24 de maig de 

2022. 
02 CONTRACTACIÓ. Pròrroga setena de caràcter extraordinari del Contracte de 

gestió del servei públic del Centre de serveis d’atenció a la gent gran. 
03 CONTRACTACIÓ. Pròrroga vuitena de caràcter extraordinari extraordinària del 

Contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic del Papiol. 
04 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions d’ajuts per a 

l’atorgament de beques complementàries de menjador escolar pel curs acadèmic 
2021-2022 (codi: L01/2022/A) i iniciació de procediment de concessió per al 
2022. 

05 RRHH. Supervisió per part de la Junta de Govern Local dels procediments de 
selecció de personal en tramitació. 

06 CONTRACTACIO. Devolució de la garantia i liquidació definitiva del contracte 
d’obres pel reforç estructural del mur del pavelló municipal. 

07 CONTRACTACIÓ. Aprovació de l’expedient de contractació per les obres de 
reforma interior d’un habitatge unifamiliar adossat. 

08 OOFF. Ratificació dels decrets de Preus Públics establerts i concreció de 
subconceptes amb fixació dels seus imports pel sopar de la Festa de la Cirera 
de l’any 2022. 

09 OOFF. Inici d’actuacions corresponents a la segona revisió de les ordenances 
fiscals de l’exercici de 2022. 

10 RRHH. Regulació de la instrucció del teletreball del personal municipal 
11 PPGG. Modificació de crèdits núm. MC/05/2022 del Pressupost General de 

l’Ajuntament. 
12 PPGG. Inici d’actuacions preparatòries de l’expedient del Pressupost General de 

l’Ajuntament per l’exercici 2023 i conformitat de les seves línies fonamentals. 

13 ACTIVITATS. Assabentat de canvi de titularitat de l’activitat de taller mecànic del 
Papiol a nom d’una societat. 

14 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem de maquinària 
situada al Papiol, a nom d’una societat. 

15 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem i comerç a 
l’engròs d’articles de regal. 

16 ACTIVITATS, Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de expenedoria de 
tabacs, loteries i complements. 

17 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de la societat 
Aigües de Barcelona, EMGCIA, S.A. pera les obres d’instal·lació d’un tram de 
canonada al carrer Indústria, núm. 3-21 del Papiol. 

18 URBANISME. Requeriment al senyor per al cessament de l’ús d’habitatge 
plurifamiliar. 

19 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres d’estesa de 198 metres de línia subterrània de baixa tensió al polígon. 
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20 URBANISME. Requeriment a una societat per a la presentació de documentació 
tècnica relativa a les obres de reparació de la coberta de l’immoble. 

21 URBANISME. Assabentats de les Comunicacions Prèvies d’obres menors 
corresponents al mes de maig de 2022. 

22 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble. 

23 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a una societat per a la 
desbrossada i retirada de les restes vegetals de l’immoble. 

24 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals de l’immoble. 

25 OOFF. Aprovació de Preus Públics establerts i concreció de subconceptes amb 
fixació dels seus de les targetes d’obertura de contenidors de residus. 

26 PATRIMONI. Ratificació d’Acte per la qual s’arriba a un acord en relació a la 
concessió demanial. 

27 PATRIMONI. Actuacions del protecció del camí públic anomenat el Corriol d’en 
Garriga. 

28 CONTRACTACIO. CEM. Liquidació i tancament de l’exercici 2021 corresponent 
a la concessió administrativa. 

29 
CONTRACTACIO. CEM. Liquidació definitiva dels lliuraments percebuts a 
compte de la subvenció a l’explotació de l’exercici 2021 (subministraments i 
consumible) en el marc del Contracte de gestió del CEM.  

 


