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DECRET D’ALCALDIA 15 DE MARÇ DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 15 
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 04/21, de data 1 de març de 2022. 
02 RRHH. Modificació (2) del contracte laboral subscrit amb empleat públic municipal 

(jornada). 
03 CONTRACTACIÓ. Contracte de serveis de recollida de residus urbans, 

deixalleria i neteja viària del Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 
2021 (semestre/01) de les tarifes de la deixalleria i de la venda de subproductes. 

04 CONTRACTACIÓ. Contracte de serveis de recollida de residus urbans, 
deixalleria i neteja viària del Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 
2021 (semestre/02) de les tarifes de la deixalleria i de la venda de subproductes. 

05 CONVENIS. Sol·licitud d’incorporació al Programa Treball i Formació 2022 
promogut pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

06 PATRIMONI. Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal per 
a ús privatiu d’hort de titularitat municipal (març 2022). 

07 INSTRUCCIÓ. Continuació d’actuacions del Codi de conducta dels càrrecs 
electes de l’Ajuntament del Papiol. 

08 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 – Març 
2022 (A). 

09 PATRIMONI. Adjudicació provisional núm. 26 de les autoritzacions demanials 
d’utilització de places d’aparcament al pàrquing de la biblioteca municipal 

10 PROTECCIÓ CIVIL. Aprovació provisional del Pla de prevenció d’incendis 
forestals (2022/2027) del Papiol. 

11 
URBANISME. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors 
corresponents al mes de febrer de 2022. 

12 
URBANISME. Incoació d’actuacions de 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. 

13 
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades de la llicència 
d’obres menors per les obres d’instal·lació de 261m de canalització de xarxa 
elèctrica de mitja tensió. 

14 
URBANISME. Devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades de la llicència 
d’obres menors per les obres d’implantació d’un centre de transformació. 

15 
URBANISME. Comunicació d’alta al padró d’entrada de vehicles a través de les 
voreres de l’habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament en porxo en planta 
soterrani i piscina descoberta.  

16 
URBANISME. Conformitat a les pròrrogues per a l’inici i/o finalització d’obres 
corresponents al mes de febrer de 2022. 

17 

URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom de Comunitat de 
Propietaris per a les obres de reparació puntual d’esquerdes en façana, 
col·locació de trencaaigües en finestres i reparació de fuga a la instal·lació 
d’evacuació.  
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18 
URBANISME. Estimació de l’escrit d’al·legacions (recurs de reposició) presentat, 
relatiu a les actuacions de requeriment incoat per a la legalització del rètol 
instal·lat a la façana d’un local.  

19 
URBANISME. Incoació d’actuacions de requeriment a una societat per a la 
legalització del rètol instal·lat en la façana del local. 

20 

URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització promoguda per una societat, en relació a les obres de 
construcció d’una nau adossada a una existent, per a emmagatzematge i 
distribució de mobles. 

21 

ACTIVITATS. Llicència municipal ambiental a nom d’una societat per a exercir 
l’activitat de planta de valorització de runes i altres residus de la construcció al 
carrer condicionada a les mesures de l’informe integrat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

22 
ACTIVITATS. Denegació de permís municipal per a la instal·lació d’una caseta 
de venda temporal de productes pirotècnics a la carretera C1413, en concret a 
l’aparcament del restaurant de Can Colomé del Papiol. 

23 
VIA PÚBLICA. Sisena modificació (corregida) 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. 

24 
PPGG. Modificació de crèdits núm. 02/2022 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

25 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització promoguda en relació a les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb aparcament en planta primera. 

26 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una societat per 
a les obres de reparació puntual per esfondrament de coberta de l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. 

27 
CONVENIS. Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
al finançament de les obres de reurbanització dels C/ Abat Escarré, Barcelona, 
Mossèn Rull i Plaça Rafael Casanovas al Papiol (Programa/PACTE 2020-2023). 

28 
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de 
gener de 2022. 

29 
CONTRACTACIÓ. Novena revisió de preus del contracte de gestió del servei 
públic del centre de serveis d’atenció a la gent gran i actualització del quadre de 
preus amb efectes econòmics de l’exercici de 2020 

30 
URBANISME. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector de sòl 
urbanitzable del subàmbit 2, industrial sud del Papiol. 

31 
PATRIMONI. Assignació d’un habitatge municipal de caràcter temporal per 
emergència habitacional. 

32 
SUBVENCIONS. Ajuda humanitària a Ucraïna. Línia de subvencions (LOO) 
corresponents a actuacions sobrevingudes.  

33 
CONTRACTACIÓ. Revisió de preus del Contracte de serveis de recollida de 
residus urbans, deixalleria i neteja viària (amb FCC). 

 
 


