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DECRET D’ALCALDIA 1 DE FEBRER DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 1 
de febrer 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 01/22, de data 18 de gener de 
2022. 

02 VIA PÚBLICA. Relació de verificació trimestral (octubre-novembre-desembre) 
d’autoritzacions i/o denegacions de cessió de material municipal i/o ús de la via 
pública per l’organització d’activitats socioculturals al Papiol. 

03 CONVENI. Liquidació del quart trimestre de 2021 a la societat SASA en concepte 
de cànons derivats dels convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates 
28/02/2003 i 09/05/2006, així com de les addendes modificatives primera, segona 
i tercera que han estat formalitzades posteriorment. 

04 CONVENI. Liquidació del quart trimestre de 2021 a la societat UTE SILVIA II en 
concepte de cànons derivats del conveni de col·laboració econòmica subscrit en 
data 07/12/2011 i de les addendes modificatives primera, segona i tercera que 
s’han formalitzat posteriorment. 

05 CONVENI. Liquidació a la societat UTE SILVIA II en concepte de cànons derivats 
del conveni de col·laboració econòmica subscrit en data 07/12/2011 i de les 
addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han formalitzat 
posteriorment.- ANY 2018. 

06 CONVENI. Liquidació a la societat UTE SILVIA II en concepte de cànons derivats 
del conveni de col·laboració econòmica subscrit en data 07/12/2011 i de les 
addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han formalitzat 
posteriorment.- ANY 2019. 

07 CONVENI. Liquidació a la societat UTE SILVIA II en concepte de cànons derivats 
del conveni de col·laboració econòmica subscrit en data 07/12/2011 i de les 
addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han formalitzat 
posteriorment.- ANY 2020. 

08 CONVENI. Liquidació a la societat UTE SILVIA II en concepte de cànons derivats 
del conveni de col·laboració econòmica subscrit en data 07/12/2011 i de les 
addendes modificatives primera, segona i tercera que s’han formalitzat 
posteriorment.- ANY 2021. 

09 CONVENI. Liquidació a la societat SASA en concepte de cànons derivats dels 
convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates 28/02/2003 i 09/05/2006, 
així com de les addendes modificatives primera, segona i tercera que han estat 
formalitzades posteriorment. ANY 2018. 

10 CONVENI. Liquidació a la societat SASA en concepte de cànons derivats dels 
convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates 28/02/2003 i 09/05/2006, 
així com de les addendes modificatives primera, segona i tercera que han estat 
formalitzades posteriorment. ANY 2019. 

11 CONVENI. Liquidació a la societat SASA en concepte de cànons derivats dels 
convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates 28/02/2003 i 09/05/2006, 
així com de les addendes modificatives primera, segona i tercera que han estat 
formalitzades posteriorment. ANY 2020. 
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CONVENI. Liquidació a la societat SASA en concepte de cànons derivats dels 
convenis de col·laboració econòmica subscrits en dates 28/02/2003 i 09/05/2006, 
així com de les addendes modificatives primera, segona i tercera que han estat 
formalitzades posteriorment. ANY 2021. 

13 FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus. 
14 SUBVENCIONS. Convocatòria i bases reguladores de subvencions nominatives 

per entitats i associacions esportives (codi: L11/2022/A) i inici de procediment de 
concessió per l’any 2022. 

15 SUBVENCIONS. Convocatòria i bases reguladores de subvencions directes 
nominatives per entitats i associacions (codi: L10/2022/A) i inici de procediment 
de concessió per l’any 2022. 

16 CONVENIS. Inici d’activitats docents i d’actuacions preliminars de caràcter 
administratiu a l’àmbit  de l’Escola bressol municipal en relació al curs acadèmic 
2022/2023. 

17 
URBANISME. Assabentat amb disconformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització en relació a les obres de remunta i canvi de distribució d’un 
habitatge unifamiliar del Papiol. 

18 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres de realització de 2 cales de comprovació de serveis a la vorera d’un 
carrer del Papiol. 

19 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització promoguda per una societat en relació als 2 habitatges i 
aparcament d’un edifici plurifamiliar del Papiol. 

20 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres de realització de nova escomesa. 

21 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de 
reparació puntual en façana d’un habitatge unifamiliar. 

22 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de 
reparacions puntuals de les façanes i coberta d’un habitatge unifamiliar aïllat. 

23 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
les obres d’obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània de baixa tensió 
a un carrer del Papiol. 

24 
URBANISME. Requeriment a una societat per al repintat de la façana d’un edifici 
entre mitgeres del Papiol. 

25 
URBANISME. Requeriment per a la desbrossada i retirada de les restes vegetals 
d’una la parcel·la situada al Polígon del Papiol. 

26 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat a una Comunitat de Propietaris per a 
la retirada de tots els elements amb risc de caiguda de la façana de l’edifici. 

27 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de reparació d’esquerdes en façana de l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres. 

28 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de reparació parcial de tanca i rampa d’accés a 
l’aparcament.  

29 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment per a la legalització de la 
barbacoa instal·lada al jardí de l’habitatge. 

30 
URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres 
corresponents al mes de Desembre de 2021.  
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31 
URBANISME. Caducitat de l’expedient de disciplina urbanística en relació a la 
retirada de l’ampliació de l’estenedor de roba existent a la façana d’un immoble 
del Papiol. 

32 
URBANISME. Caducitat de l’expedient de disciplina urbanística en relació a la 
finalització de les obres iniciades sense títol habilitant. 

33 
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades de la llicència 
d’obres majors per les obres d’enderroc de les dues naus existents a nom d’una 
societat. 

34 
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades d’una llicència 
d’obres menors per les obres d’instal·lació de 132m de canalització de xarxa 
elèctrica. 

35 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres d’ignifugar 
les bigues d’un local. 

36 ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de bar. 
37 

 
RRHH. Interpretació i/o aplicació dels dies d’assumptes propis del personal al 
servei de l’Ajuntament. 

38 
CONTRACTES. Càlcul i/o quantificació dels lliuraments anuals a compte de la 
subvenció a l’explotació del CEM (subministraments i consumibles) de l’exercici 
de 2022. 

39 
PATRIMONI. Regularització de l’ús de vorera frontal existent a edifici de l’Av. 
Generalitat a favor del domini públic municipal. 

40 
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de 
desembre de 2021. 

 


