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DECRET D’ALCALDIA 13 DE SETEMBRE DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 13 
de setembre 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 extraordinària número 15/22, de data 28 de 

juliol de 2022. 
02 RRHH. Modificació (reajustament) de la jornada dels professors de l’escola 

municipal de música i dansa per al curs 2022-2023. 
03 FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus 

corresponents a l’exercici 2022. 
04 CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte de serveis per la redacció del 

projecte executiu de l’edifici de l’espai cultural polivalent del Papiol. 
05 PATRIMONI. Aprovació de canvis a les autoritzacions d’aprofitament especial de 

domini públic consistents en la utilització de places d’aparcament de l’edifici de la 
Biblioteca municipal – Setembre 2022. 

06 RRHH. Actualització puntual (A/2022/1) de la classificació de llocs o catàleg (CLT) 
provisional (i correcció puntual de taules retributives). 

07 PPGG. Modificació de crèdits núm. 08/2022 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

08 OOFF. Aprovació definitiva de la segona revisió de les ordenances fiscals de 
l’exercici de 2022. 

09 
URBANISME. Imposició de la primera multa coercitiva per l’incompliment del 
requeriment incoat per a la retirada de les restes vegetals d’un immoble situat al 
carrer Brasil del Papiol. 

10 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la construcció d’un 
element de contenció a un immoble situat al carrer Joan Maragall del Papiol. 

11 
URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient d’obres menors consistent 
en la instal·lació de 6 plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la coberta 
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres del carrer Major del Papiol. 

12 
URBANISME. Declaració de la caducitat de l’expedient d’obres menors a nom 
d’una societat consistents en l’obertura, reposició de rasa i estesa de línia 
subterrània de baixa tensió al carrer Indústria del Papiol. 

13 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a la Comunitat de Propietaris 
del carrer Montserrat per finalitzar les feines de pintat de la façana de la zona 
reparada d’un edifici plurifamiliar del carrer Montserrat del Papiol. 

14 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Trull del Papiol. 

15 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Roure del Papiol. 

16 URBANISME. Denegació de la llicència de parcel·lació presentada per una 
societat relativa a parcel·les industrials del carrer Edison del Papiol. 

17 URBANISME. Requeriment per la seguretat de les edificacions de la Cartronera 
del Papiol situades a l’antiga carretera de Caldes del Papiol. 

18 URBANISME. Requeriment a una Comunitat de Propietaris de l’avinguda 
Generalitat per a la reparació de l’acabat de les pilastres i la presentació del 



 

 

 
MD2016 

 
 

certificat d’aptitud d’un edifici plurifamiliar de l’avinguda Generalitat del Papiol. 

19 URBANISME. Requeriment a una societat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Valentí Almirall del Papiol. 

20 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a una societat per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble situat al carrer Joan Santacana del 
Papiol. 

21 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Aribau de Papiol. 

22 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Sant Antoni del Papiol.  

23 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un immoble situat al carrer Anselm Clavé del Papiol. 

24 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la restitució dels elements 
despresos d’una finca situada al carrer Joan Santacana del Papiol. 

25 URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres 
corresponents al mes de juliol de 2022. 

26 URBANISME. Requeriment per al cessament de l’ús d’habitatge plurifamiliar del 
carrer Anselm Clavé del Papiol. 

27 URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres 
corresponents al mes d’agost de 2022.  

28 URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors 
corresponents al mes d’agost de 2022. 

29 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a una societat per a la 
desbrossada i retirada de les restes vegetals de l’immoble situat al polígon 10  del 
Papiol. 

30 URBANISME. Requeriment per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals 
d’un immoble situat al carrer Escletxes del Papiol. 

31 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a una societat per a la 
desbrossada i retirada de les restes vegetals d’un immoble situat al polígon 10 del 
Papiol. 

32 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la reparació puntual en 
façana de l’immoble del carrer Major del Papiol. 

33 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la retirada de residus diversos 
d’un immoble situat al carrer Carme del Papiol.  

34 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a una societat per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble situat al passatge Parellada del 
Papiol. 

35 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la reparació del tancament d’una 
construcció amb accés des del carrer Lluís Companys del Papiol 

36 URBANISME. Requeriment a una societat per a la retirada del cartell publicitari i 
la seva estructura del local situat al passatge Parellada del Papiol. 

37 URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble situat al carrer Escletxes del Papiol. 

38 URBANISME. Requeriment a una societat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’un ’immoble situat al carrer Escletxes del Papiol.  

39 URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors 
corresponents al mes de juliol de 2022. 

40 URBANISME. Aprovació del pla de desplegament de xarxa de fibra òptica al 
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municipi del Papiol, presentada per una societat. 

41 

URBANISME. Assabentat de la documentació complementària per l’efectivitat de 
la llicència d’obres majors per a les obres de tala d’arbres, enderroc d’edificació i 
construcció de 2 edificis plurifamiliars aïllats amb aparcament soterrani i piscina 
exterior a l’Avinguda Generalitat del Papiol. 

42 

RRHH. Procediment número 04/2022 corresponent a les bases i/o criteris per a la 
selecció d’un/a tècnic/a prospector/a d’empreses del grup retributiu (o categoria) 
B amb dedicació en jornada complerta, en règim laboral i amb caràcter temporal 
pel Departament de l’Oficina de Promoció Econòmica. 

 


