
 

 
 
 
 

 ALCALDIA  El Papiol, 3 de desembre de 2019 
 
 
2019/889 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà 
el proper dimarts 3 de desembre de 2019 a les 18.00 hores, a la Casa 
Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica: 
 
 
 

PUNT ASSUMPTES  

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 21/19, de data 19 de novembre de 
2019. 

02 Aprovació/modificació del complement de productivitat amb codi Factor 
F12 de perllongació de jornada. 

03 Factures en matèria de residus d’A.M.B. 

04 Desestimació de la petició i/o reclamació de quantitat formulada per part 
de persona interesada. 

05 Verificació de compilació A/2020 actualitzada de les Ordenances fiscals 
vigents a l’exercici de 2020. 

06 Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes 
d’octubre de 2019. 

07 Liquidació i tancament de l’exercici 2013 corresponent a la concessió 
administrativa del CEM. 

08 Liquidació i tancament de l’exercici 2014 corresponent a la concessió 
administrativa del CEM. 

09 Liquidació i tancament de l’exercici 2015 corresponent a la concessió 
administrativa del CEM. 

10 Liquidació i tancament de l’exercici 2017 corresponent a la concessió 
administrativa del CEM. 

11 Liquidació i tancament de l’exercici 2018 corresponent a la concessió 
administrativa del CEM i manteniment de l’equilibri financer. 

12 Inversions (quarta fase/paquet 4) destinades a la millora i/o ampliació de 
les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal (CEM) del Papiol. 

13 Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de rostisseria al C/ Salut, 
núm. 15 a nom de la persona interesada. 

14 Liquidació provisional de l’Escola Bressol corresponent al curs acadèmic 
2018-2019. 



15 Assabentat de les comunicacions prèvies d’obres menors corresponents 
al mes de novembre de 2019. 

16 Aprovació i/o actualització del Catàleg del personal text refós de 2019. 

17 Llicència d’obres majors relativa  a la construcció d’un  edifici d’habitatges 
plurifamiliar, amb sis habitatges i 13 places d’aparcament, al carrer de 
Joan Santacana núm. 11. 

 
 


