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DECRET D’ALCALDIA 1 DE MARÇ DE 2022 
 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 1 
de març 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 03/22, de data 1 de febrer de 2022. 
02 ENTITATS. Modificació de dades de l’associació Club bici muntanya el Papiol. 
03 CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte d’obres per construir una pista 

pumptrack al carrer Joaquim Blume del Papiol. 
04 SUBVENCIONS: Assabentat de petició de subvencions/ajuts a la Diputació de 

Barcelona (DIBA) convocatòria del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021-
2023 (corresponents a l’any 2022). 

05 CONTRACTACIÓ. Preus de referència de contractes per treballs de manteniment 
i neteja del servei de clavegueram corresponent a l’exercici 2022. 

06 
OBRES MUNICIPALS. Aprovació definitiva del projecte ordinari d’obres 
anomenat Recuperació d’espai públic a la zona antic Casino Municipal com a 
pista pumptrack del terme municipal del Papiol. 

07 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris de l’avinguda Generalitat per a les obres de millora d’accessibilitat 
al vestíbul. 

08 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals de l’immoble. 

09 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de reforma 
interior amb redistribució d’espais d’un habitatge i la reparació puntual de les 
façanes i coberta dels edificis entre mitgeres. 

10 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de 
restitució dels elements despresos de la façana de l’immoble. 

11 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d¡una parcel·la situada al Polígon. 

12 
URBANISME. Desestimació de l’escrit d’al·legacions (recurs de reposició) 
presentat i arxiu de les actuacions de requeriment incoat per a la desbrossada i 
retirada de les restes vegetals d’un immoble. 

13 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilitzaci, en relació a les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar amb aparcament en porxo en planta soterrani i piscina descoberta. 

14 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres 
d’instal·lació de 6 plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la coberta d’un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres. 

15 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres de 
realització d’un envà de separació entre els 2 locals de l’edifici entre mitgeres. 

16 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals d’una parcel·la situada al Polígon.  

17 
URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la desbrossada i retirada de les 
restes vegetals de l’immoble.  

18 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de millora d’accessibilitat al vestíbul de la Comunitat 



 

 

 
MD2016 

 
 

19 URBANISME. Requeriment per a la reparació del mur d’un immoble. 

20 

ACTIVITATS. Llicència municipal ambiental a nom de la societat DerrialQ, S.L. 
per a exercir l’activitat de planta de valorització de runes i altres residus de la 
construcció condicionada a les mesures de l’informe integrat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

21 
ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de botiga 
d’autoservei. 

22 VIA PÚBLICA. Sisena modificació del plànol i criteris del pla específic d’ocupació 
de la via pública amb taules i cadires i altres elements, front un establiment de 
pública concurrència. 

23 CONTRACTACIÓ. Contracte d’obres de reurbanització dels entorns del nou 
Centre d’Atenció Primària del terme municipal del Papiol. 

24 CONTRACTACIÓ. Recepció final de les prestacions del Contracte d’obres per la 
reurbanització del C/ Francesc Macià (Doctor Fleming - Av. Generalitat) i la 
reparació del mur del mateix carrer del Papiol i iniciació del període de garantia. 

25 CONTRACTACIÓ. Revisió de preus del Contracte de serveis de recollida de 
residus urbans, deixalleria i neteja viària (amb FCC). 

 


