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DECRET D’ALCALDIA 29 DE MARÇ DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 29 
de març 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 05/21, de data 15 de març de 2022. 
02 CONVENIS. Aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb el Consell 

Comarcal establint l’aportació econòmica al control de mosquits durant l’any 
2022. 

03 PATRIMONI. Reintegrament a una societat, de l’import de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica (IVTM) dels anys 2021 i 2022 que correspon màquina 
escombradora de l’antic contracte de serveis de neteja viària del Papiol 

04 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions per ajuts socials per 
beques per activitats d’estiu (Codi:L08/2022/A) i inici de procediment de 
concessió per l’any 2022. 

05 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions per ajuts socials 
relatius a activitats extraescolars (Codi:L03/2022/A) i inici de procediment de 
concessió per l’any 2022. 

06 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions per ajuts socials per 
llibres de text i material escolar (Codi:L07/2022/A) i inici de procediment de 
concessió per l’any 2022. 

07 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions per ajuts socials 
relatius a suficiència alimentària de l’Escola Bressol  (Codi:L02/2022/A) i inici de 
procediment de concessió per l’any 2022 (curs acadèmic 2022-2023). 

08 SUBVENCIONS. Concessió de subvencions (BDNS: 611320) en concepte 
d’aportacions econò. (Codi: L31/2022/A) pel funcionament dels grups polítics 
municipals (Relació única00) pel 2022. 

09 URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades del projecte 
d’urbanització de la zona verda de la UA9. 

10 

ACTIVITATS. Llicència municipal ambiental a nom d’una societat per a exercir 
l’activitat de la planta de valorització de runes y altres residus de la construcció al 
carrer Industria, condicionada a les mesures de l’informe integrat de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

11 
URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva per l’incompliment del 
requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals d’un 
immoble del Papiol. 

12 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres d’instal·lació de canalització i connexió a la xarxa elèctrica de baixa 
tensió. 

13 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres d’instal·lació de canalització i connexió a la xarxa elèctrica de 
baixa/mitja tensió al Torrent de les Argiles del Papiol. 

14 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres d’instal·lació de canalització i connexió a la xarxa elèctrica de baixa 
tensió. 

15 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
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les obres de substitució de suport de fusta en línia de mitja tensió entre el polígon 
industrial i el casc urbà del Papiol. 

16 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la retirada de 
l’ampliació de l’estenedor de roba existent a la façana d’un l’immoble. 

17 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la legalització de la 
barbacoa instal·lada al jardí de l’habitatge. 

18 
URBANISME. Assabentat amb disconformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització promoguda, en relació a la construcció d’una piscina 
descoberta a l’habitatge unifamiliar aïllat. 

19 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de 
construcció d’una piscina exterior a l’immoble. 

20 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de reforma 
de la cuina amb conversió de la finestra a porta al pis baixos d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres. 

21 
URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient de disciplina urbanística 
per a la legalització de les obres menors executades sense títol habilitant a 
l’habitatge. 

22 
URBANISME. Assabentat amb disconformitat de la comunicació primera 
ocupació i/o utilització promoguda en relació a la construcció d’una piscina 
descoberta a un habitatge unifamiliar aïllat.  

23 
URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient d’obres menors a nom 
d’una societat consistent en l’estesa de 185m de línia subterrània de baixa tensió. 

24 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat als hereus per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals de l’immoble. 

25 URBANISME. Requeriment per a la retirada de les restes vegetals d’una parcel·la 

26 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres 
d’instal·lació de 12 mòduls de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la 
coberta d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

27 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres d’instal·lació d’una tanca a la banda oest d’una parcel·la. 

28 

URBANISME. Assabentat de la documentació complementària per dotar 
d’efectivitat i executivitat la llicència d’obres majors per a la legalització de 
237,80m2 de nau construïda sense títol habilitant i enderroc de cobert de 
519,01m2 en situació de volum disconforme, i reparació puntual de gual, tanques 
i paviments d’una nau. 

29 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de 
construcció d’una piscina descoberta. 

30 

URBANISME. Autorització per a la realització d’obres majors consistents en la 
instal·lació de 6 pistes de pàdel a l’aire lliure i 3 mòduls prefabricats de servei en 
règim d’ús i obres provisionals al camí de Can Puig, s/n del Papiol, a nom d’una 
societat.  

31 
URBANISME. Modificació no substancial de la llicència d’obres menors 
concedida a una Comunitat de Propietaris per a les obres de reparacions puntuals 
de les façanes de l’edifici plurifamiliar aïllat. 

32 
CONTRACTACIÓ. Adhesió al nou acord marc (ACM) de serveis de manteniment 
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius (exp. 2020.02). 

33 
CONVENIS. Addenda del Conveni del CAP  i liquidació de despeses 
corresponents al passat exercici 2021. 
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