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DECRET D’ALCALDIA

10 DE MAIG DE 2022

Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 10
de maig de 2022 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 08/22, de data 26 d’abril de de
2022.
PATRIMONI. Adjudicació definitiva núm. 26 de les autoritzacions d’aprofitament
especial de domini públic consistent en la utilització de places d’aparcament de
l’edifici de la biblioteca municipal.
PATRIMONI. Adjudicació definitiva núm. 27 de les autoritzacions d’aprofitament
especial de domini públic consistent en la utilització de places d’aparcament de
l’edifici de la biblioteca municipal.
PATRIMONI. Adjudicació definitiva núm. 28 de les autoritzacions d’aprofitament
especial de domini públic consistent en la utilització de places d’aparcament de
l’edifici de la biblioteca municipal.
OOFF. Verificació de compilació número. 01/2022 corresponent a la primera
revisió actualitzada de les ordenances fiscals vigents a l’exercici de 2022.
OOFF. Consideració d’activitats d’especial interès local a efectes de
l’ordenança fiscal núm. 12.
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus
corresponents a l’exercici 2022.
RRHH. Ampliació del compromís relatiu a una funcionària aprovat per acord JGL
de data 25/05/2021.
SUBVENCIONS: Assabentat de la denegació de l’atorgament de les subvencions
“Museïtzació d’espais i equipaments patrimonials”, “activitats de sensibilització
ambiental i educació ambiental” i “Finançament per a la promoció i prevenció en
l’àmbit de la infància i adolescència”.
CONTRACTACIÓ. Devolució de garantia i liquidació definitiva del contracte
d’obres per la creació de la zona d’exclusió permanent de mamífers salvatges
(porcs senglars) a la zona agrícola del pla del Papiol.
SUBVENCIONS: Acceptació de subvencions o ajuts atorgades en règim de
competència competitiva de la convocatòria del catàleg 2022 del Pla de
concertació xarxa de governs locals 2022-2023 d’acord amb el dictamen aprovat
per la JGL de DIBA en sessió de 28 d’abril de 2022.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
març de 2022
SUBVENCIONS: Petició de subvenció/ajut a la Diputació de Barcelona pel
programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments
arqueològics locals amb valors patrimonials.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de distribució majorista de
material elèctric i muntatge de quadres al polígon El Canyet.
RESIDUS. Acord d’incoació d’un expedient sancionador a una societat per la
presumpta infracció de la normativa en matèria de residus.
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades de la llicència
d’obres majors per les obres de construcció d’una nau adossada a una existent,
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per emmagatzematge i distribució de mobles.
URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres
corresponents al mes d’abril de 2022.
URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors
corresponents al mes d’abril de 2022.
URBANISME. Arxiu del requeriment per a la legalització del rètol instal·lat en
façana de local.
URBANISME. Requeriment a una societat per a la legalització del rètol instal·lat
en façana del local.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de reforma
interior d’un habitatge d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres
d’estintolament per obertura en façana per col·locació d’armari de comptadors a
edifici entre mitgeres.
URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient d’obres menors a nom
d’una societat consistent en l’ampliació de la xarxa elèctrica.
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per
les obres d’ampliació de la xarxa elèctrica.
URBANISME. Correcció de la base imposable aplicada en la liquidació de la taxa
administrativa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència
d’obres menors concedida mitjançant acord de la JGL.
OBRES MUNICIPALS. Conformitat al Pla Director de la xarxa de clavegueram
del Papiol.
RRHH. Modificació del contracte laboral subscrit amb un empleat públic municipal
CONTRACTACIÓ. Autorització de tarifes ordinàries individuals del Casal d’Estiu,
Casal Esportiu, Casal d’Aventura, Casal Natació Sincronitzada, Campus de
Futbol i Campus de Bàsquet del Papiol per a l’any 2022 i aprovació de les tarifes
socialment protegides corresponents al casal d’estiu.

