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DECRET D’ALCALDIA 26 D’ABRIL DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el proper 
dimarts 26 d’abril 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 07/22, de data 05 d’abril de de 
2022. 

02 PATRIMONI. Pròrroga tercera per a l’aprofitament especial del domini públic 
relativa a l’ús de places d’aparcament a l’edifici de la biblioteca municipal 

03 PATRIMONI. Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels 
horts de titularitat municipal.- Abril 2022. 

04 ASSEGURANCES. Pròrroga primera (de l’adhesió) a l’acord marc (Lot 2) del servei 
d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial (exp. 2018.08) pel període 
01/07/2022-30/06/2023. 

05 ASSEGURANCES. Pròrroga primera (de l’adhesió) a l’acord marc del servei de 
pòlisses d’assegurances (exp. 2019.01) de responsabilitat de càrrecs electes i 
personal de l’administració (Lot 3) pel període 01/07/2022-30/06/2023 

06 ASSEGURANCES. Pròrroga primera (de l’adhesió) a l’acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances (exp.2018.07) pel període 01/07/2022-
30/06/2023. 

07 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici d’activitat gastronòmica.  

08 
ACTIVITATS. EXP. E:2022_00319: Assabentat de l’exercici de l’activitat de 
fabricació de begudes alcohòliques i celler. 

09 ACTIVITATS. EXP. E:2022_00830: Assabentat de la baixa de l’exercici d’activitats. 
10 ACTIVITATS. E:2022_01153: Assabentat de canvi de titularitat d’activitat. 

11 
URBANISME. Al·legacions formulades en relació a la disconformitat en la 
comunicació de primera ocupació i/o utilització en habitatge unifamiliar aïllat amb 
piscina descoberta i plaça d’aparcament exterior. 

12 

URBANISME. Desestimació de recurs de reposició en relació a la imposició de 
multa coercitiva relativa al requeriment per a la reparació de la coberta per 
mantenir l’estanqueïtat d’un edifici que va ser incoat a la societat mercantil 
indicada.  

13 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres 
d’instal·lació de 4 mòduls de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la 
coberta de l’habitatge unifamiliar en filera. 

14 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de 
legalització de la reforma interior d’un habitatge en edifici plurifamiliar aïllat. 

15 
URBANISME. Legalització de les obres realitzades consistents en la col·locació 
d’una porta en una parcel·la  del polígon del Papiol. 

16 
URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors a nom d’una Comunitat 
de Propietaris per a les obres de reparacions d’esquerdes i revestiment del mur 
de contenció de límit de la parcel·la. 

17 
URBANISME. Assabentat amb conformitat de la comunicació de primera 
ocupació i/o utilització, en relació a les obres de construcció d’una piscina 
descoberta. 

18 URBANISME. Arxiu del requeriment incoat per a la neteja de les canals internes 
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existents a una parcel·la. 

19 

URBANISME. Denegació de devolució i/o cancel·lació de les garanties derivades 
de la llicència d’obres majors per les obres de construcció de 5 edificis 
d’habitatges plurifamiliars, aparcament en planta soterrani i piscina descoberta en 
zona de jardí comunitari. 

20 
URBANISME. Suspensió cautelar de la llicència d’obres menors per a realitzar 
obres a immobles. 

21 CONVENIS. Complement de l’acord núm. 1602J22 de data 1.02.2022 relatiu a 
l’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. 

22 OOFF. Declaració d’aprovació definitiva de la primera revisió de les ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2022. 

23 CONVENIS. Liquidació del primer trimestre de 2022 corresponent a una societat 
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 posteriors. 

24 CONVENIS. Liquidació del primer trimestre de 2022 corresponent a una societat 
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 
posteriors. 

25 PPGG. Modificació de crèdits núm. 03/2022 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

26 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres 
d’instal·lació de 10 mòduls de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la 
coberta de l’habitatge unifamiliar aïllat. 

27 URBANISME. Aprovació de la llicència d’obres menors per a les obres 
d’instal·lació d’una tanca provisional i la construcció de 2 guals a una parcel·la 
situada al Polígon Sud del Papiol. 

 


