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DECRET D’ALCALDIA 21 DE JUNY DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 21 
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 11/22, de data 7 de juny de 2022. 
02 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de 

maig de 2022. 
03 PATRIMONI. Rectificació de l’acord de JGL de data 24/05/2022 d’aprovació de 

canvis a les autoritzacions d’aprofitament especial de domini públic consistents en 
la utilització de places d’aparcament de l’edifici de la Biblioteca municipal. 

04 PATRIMONI. Autorització per instal·lar plaques fotovoltaiques en el marc de la 
concessió demanial per la instal·lació d’una benzinera al terreny municipal situat 
al C/ Monturiol. 

05 PATRIMONI. Autorització per instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics 
en el marc de la concessió demanial per la instal·lació d’una benzinera al terreny 
municipal situat al C/ Monturiol. 

06 ORDRE D’EXECUCIÓ. Aprovació de la liquidació definitiva de les despeses 
d’execució subsidiària de les obres de reparació del mur perimetral corresponent 
a la propietat de finques situades al Papiol. 

07 CONVENIS. Amb DIBA per a la Gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM), de la Biblioteca municipal del Papiol. 

08 ACTIVITATS. Correcció de la base imposable aplicada en la liquidació de la taxa  
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats i 
instal·lacions a una societat del terme municipal del Papiol. 

09 RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador per presumpta infracció 
de la normativa en matèria de residus. 

10 RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a la Comunitat de 
Propietaris per presumpta infracció de la normativa en matèria de residus. 

11 RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a una societat per 
presumpta infracció de al normativa en matèria de residus. 

12 RESIDUS. Caducitat del procediment incoat per la imposició d’una sanció per una 
infracció en la normativa en matèria de residus. 

13 
URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva per l’incompliment del 
requeriment incoat per a la tramitació de la comunicació de primera ocupació i 
utilització d’immoble. 

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

15 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera ocupació 
i/o utilització en relació a la construcció d’una piscina descoberta a habitatge 
unifamiliar aïllat. 

16 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera ocupació 
i/o utilització en relació a la construcció d’una piscina exterior i la inhabilitació d’un 
espai de magatzem existent a l’habitatge unifamiliar aïllat. 

17 URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la col·locació 
d’una barbacoa a l’immoble. 
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18 
URBANISME. Assabentat de la documentació complementària per l’efectivitat de 
la llicència d’obres majors per a les obres de legalització de la reforma interior de 
l’habitatge porta 3a planta semisoterrani d’edifici plurifamiliar aïllat. 

19 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de reforma 
parcial interior de l’habitatge unifamiliar aïllat. 

20 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la legalització de la barbacoa 
instal·lada al jardí de l’habitatge. 

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

22 
URBANISME. Aprovació de la modificació de la llicència urbanística a favor d’una 
Comunitat de Propietaris per les obres de reparació d’esquerdes i revestiment del 
mur de contenció de límit de la parcel·la. 

23 
URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva a una societat per 
l’incompliment del requeriment incoat per al repintat de la façana de l’edifici entre 
mitgeres.  

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

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

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

27 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la reparació de l’acabat 
de les pilastres i la presentació del Certificat d’aptitud d’edifici plurifamiliar. 

28 
URBANISME. Aprovació de la modificació de la llicència urbanística de les obres 
de canvi d’ús de local de magatzem a habitatge en planta baixa i les obres de 
reforma d’adequar l’espai interior al nou ús a l’edifici unifamiliar entre mitgeres. 

29 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals, retirada de residus diversos i desmuntatge de 
construccions de caràcter precari de l’immoble.  

30 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres de realització de nova escomesa. 

31 
URBANISME. Modificació no substancial de la llicència d’obres menors concedida 
a una societat per a les obres d’instal·lació d’una tanca a la banda oest de la 
parcel·la. 

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

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

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

35 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat als hereus per a la retirada de la tanca 
i de la vegetació que envaeix la via pública. 

36 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de reforma 
i rehabilitació interior de l’habitatge unifamiliar aïllat. 

37 CONVENIS. Cooperació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en relació al 
transport adaptat a la Comarca del Baix Llobregat, pel període 2022-2024. 

38 CONVENIS. Liquidació de la recaptació de títols propis de transport urbà (Tpt) 
corresponents a l’any 2021 en el marc del Conveni de col·laboració (amb l’AMB) 



 

 

 
MD2016 

 
 

per a la gestió del Servei de Transport Col·lectiu de Viatgers. 

39 CONTRACTACIO. Aprovació de l’expedient de contractació pel servei de redacció 
del projecte executiu de l’edifici de l’espai públic cultural polivalent del Papiol. 

 


