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DECRET D’ALCALDIA 5 DE JULIOL DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 5 
de juliol de 2022 a les 17.30 hores a la Casa Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a 
continuació s’indica: 
 

01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 12/22, de data 21 de juny de 2022. 
02 ENTITATS. Inscripció al Registre municipal d’associacions i entitats del Papiol 

derivada d’alta la penya anomenada “Els Estrellats”. 
03 ENTITATS. Inscripció al Registre municipal d’associacions i entitats del Papiol 

derivada d’alta la penya anomenada “Kali”. 
04 SUBVENCIONS. Concessió de subvencions (Codi: L13/2022/A) relatives a 

immobles (BICE) catalogats (BDNS núm. 630569) a l’exercici 2022 (Relació 
primera_01). 

05 PATRIMONI. Adjudicació definitiva núm. 29 de les autoritzacions d’aprofitament 
especial de domini públic consistent en la utilització de places d’aparcament de 
l’edifici de la Biblioteca municipal. 

06 CONVENIS. Resolució i liquidació del conveni de col·laboració subscrit  amb 
A.M.B. per al finançament del tram 1 del Camí dels Colors al terme municipal del 
Papiol. 

07 ASSEGURANCES. Pròrroga primera de l’adhesió de l’Ajuntament del Papiol a 
l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (2022/2023). 

08 OOFF. Inici d’actuacions corresponents a la primera revisió de les ordenances 
fiscals de l’exercici de 2023. 

09 PATRIMONI. Divisió de cosa comú de la màquina retroexcavadora dels pagesos. 
10 SUBVENCIONS. Concessió de subvencions (Codi: L17/2022/A) relatives al 

foment de les energies renovables (BDNS núm. 626458) a l’exercici 2022 
(Relació primera_01). 

11 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de comerç alimentari a nom 
d’una societat. 

12 RRHH. Procediment núm. 03/2022 corresponent a les bases i/o criteris per a la 
selecció d’un/a professor/a de baix i contrabaix de l’Escola municipal de música 
i dansa del grup retributiu (o categoria) A1 amb dedicació en jornada parcial, en 
règim laboral i amb caràcter temporal. 

13 URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient d’obres menors a nom 
d’una Comunitat de Propietaris consistent en la reforma de la impermeabilització 
de la terrassa de l’habitatge àtic 4a de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres. 

14 URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors 
corresponents al mes de Juny de 2022. 

15 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de construcció i reforç de mur de contenció, 
elements verticals de suport i forjat de rampa d’accés. 

16 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de 
legalització de construcció d’una piscina descoberta a la parcel·la de l’habitatge 
unifamiliar aïllat. 

17 CONVENIS. Per a la restauració de la construcció anomenada “Barraca de vinya” 
ubicada a l’entorn del Cementiri de Roques Blanques. 
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18 PATRIMONI. Eliminació i/o destrucció d’expedients de sessió (físics).  
19 SUBVENCIONS. Modificació de subvencions (Codi: L12/2022/A) nominatives 

d’Entitats Esportives (BDNS núm. 609661) a l’exercici 2022 (Unió Esportiva). 
 


