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DECRET D’ALCALDIA 18 DE GENER DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 18 
de gener 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 23/21, de data 28 de desembre de 
2021. 

02 PATRIMONI. Adjudicació definitiva núm. 24 de les autoritzacions d’aprofitament 
especial de domini públic consistent en la utilització de places d’aparcament de 
l’edifici de la Biblioteca municipal. 

03 PATRIMONI. Adjudicació provisional núm. 25 de les autoritzacions demanials 
d’utilització de places d’aparcament al pàrquing de la Biblioteca municipal. 

04 URBANISME. Esmenes a les justificacions presentades relatives al requeriment 
incoat i imposició de la primera multa coercitiva per a la restitució de la realitat 
física alterada a dues finques del Papiol. 

05 URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors 
corresponents al mes de desembre de 2021. 

06 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la legalització del rètol 
instal·lat en façana d’un local del terme municipal del Papiol. 

07 
URBANISME. Requeriment de desbrossada i retirada de les restes vegetals 
d’una parcel·la situada al polígon del Papiol. 

08 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la legalització de les 
obres realitzades sense el títol habilitant i el cessament de l´ús d’habitatge de 
l’entitat del terme municipal del Papiol. 

09 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble del Papiol. 

10 
URBANISME. Modificació substancial de la llicència d’obres majors concedida a 
una societat per a les obres de canvi d’ús de dos locals i un magatzem per 
reconvertir-los en 2 habitatges  i aparcament. 

11 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a una Comunitat de Propietaris per a 
la reparació de la façana de l’edifici d’habitatges. 

12 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la reparació del mur 
d’un immoble del Papiol. 

13 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de rehabilitació de la façana posterior de l’edifici 
plurifamiliar. 

14 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a la tala d’un arbre a un immoble del Papiol. 

15 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a la tala d’un arbre mort i 3 amb risc de caiguda a un immoble del Papiol.  

16 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres d’instal·lació de 30 plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a 
un terreny municipal. 

17 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de reparacions puntuals de les façanes de l’edifici 
plurifamiliar aïllat.  
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18 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la retirada del cobert amb 
estructura de fusta instal·lat a un immoble del Papiol. 

19 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a una societat per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble del polígon del Papiol. 

20 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de 
construcció d’un habitatge unifamiliar amb aparcament en porxo i construcció 
auxiliar taller al Papiol. 

21 
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat d’aparcament privat a nom 
d’una societat. 

22 
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador per presumpta infracció 
de la normativa en matèria de residus. 

23 
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a una societat per 
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus. 

24 PATRIMONI. Incoació de l’expedient d’atermenament. 

25 
SUBVENCIONS. Convocatòria de subvencions (codi:L05/2022/A) per ajuts 
d’urgència social (generals), bases reguladores i inici del procediment de 
concessió. 

26 

SUBVENCIONS. Convocatòria de subvencions (codi:L09/2022/A) per a 
l’atorgament d’ajuts del Programa metropolità de foment de la cohesió social i de 
la línia B (llars vulnerables) en matèria de pobresa energètica, bases reguladores 
i inici de procediment de concessió. 

 
 


