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DECRET D’ALCALDIA 24 DE MAIG DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 24 
de maig 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 09/22, de data 10 de maig de 2022. 
02 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions per a titulars 

d’immobles catalogats pel període 2022 (codi: L13/2022/A), i iniciació del 
procediment de concessió per l’any 2022. 

03 CONVENI. Autorització a l’ÀMB per la formalització de la certificació energètica a 
la coberta del poliesportiu municipal i a l’escola bressol El Cucut per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques i d’una fotolinera. 

04 PATRIMONI. Renúncia a autorització d’aprofitament especial de domini públic 
relativa a l’ús d’una plaça d’aparcament a l’edifici de la Biblioteca municipal – Maig 
2022 (A). 

05 PATRIMONI. Renúncia a autorització d’aprofitament especial de domini públic 
relativa a l’ús d’una plaça d’aparcament a l’edifici de la Biblioteca municipal – Maig 
2022 (B). 

06 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes 
d’abril de 2022. 

07 PRÈSTECS. Petició de crèdit de Caixa de 200.000 € a la Diputació de Barcelona. 
08 FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus 

corresponents a l’exercici 2022. 
09 SUBVENCIONS. Aprovació de l’atorgament (relació núm. 02) de les 04 

subvencions nominatives especificades, les quals corresponen a la línia/codi 
L11/2022/A (identificatiu BDNS: 609661), en benefici d’entitats i associacions 
esportives (persones jurídiques) per a l’any 2022. 

10 SUBVENCIONS. Aprovació de l’atorgament (relació núm. 02) de les 8 
subvencions nominatives especificades, les quals corresponen a la línia/codi 
L10/2022/A (identificatiu BDNS: varis), en benefici d’entitats i associacions 
generals (persones jurídiques) per a l’any 2022. 

11 
ACTIVITATS. Autorització per a la instal·lació d’una caseta de venda temporal de 
productes pirotècnics, durant el període comprés entre el 9 i el 23 de juny de 2022 
a la carretera C-1413 cantonada amb la carretera B-150.    

12 
ACTIVITATS. Autorització per a la instal·lació d’una caseta de venda temporal de 
productes pirotècnics, durant el període comprés entre el 6 i el 30 de juny de 2022 
a la carretera C-1413 a l’aparcament del restaurant Can Colomé 

13 
ACTIVITATS. Conformitat al plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions u les instal·lacions situats en terreny forestal al terme 
municipal del Papiol. 

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

15 
URBANISME. Denegació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres de realització d’una estesa de línia subterrània de baixa tensió al carrer 
Carme del Papiol. 

16 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
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les obres d’obertura, reposició de rasa i estesa de línia elèctrica de baixa tensió 
a la crta. Caldes. 

17 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la tramitació de la 
comunicació de primera ocupació en relació a la construcció d’una piscina 
descoberta a un habitatge unifamiliar aïllat. 

18 URBANISME. Requeriment per a la legalització de la barbacoa al jardí de 
l’habitatge.  

19 URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva per l’incompliment del 
requeriment incoat per a la retirada de les restes vegetals de l’immoble. 

20 
URBANISME. Requeriment per a la finalització de la tramitació de la comunicació 
de primera ocupació i/o utilització en relació a les obres de construcció d’una 
piscina descoberta. 

21 URBANISME. Requeriment per a la reparació del mur de l’immoble. 

22 URBANISME. Requeriment per a la reparació del mur de tancament del Castell 
del Papiol en el carrer Abat Escarré del Papiol. 

23 URBANISME. Incoació d’un requeriment per a la reparació de la façana i la seva 
integració cromàtica de l’immoble. 

24 
OBRES MUNICIPALS. Aprovació inicial del projecte ordinari d’obres anomenat 
Projecte de reforma interior d’habitatge unifamiliar adossat sense afectació 
estructural ni canvi de distribució. 

25 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres d’instal·lació de 514 mòduls de plaques solars fotovoltaiques per 
autoconsum a la coberta de les naus. 

 


