
 

 
 
 
 

 ALCALDIA El Papiol, 11 de març de 2020 
 
 
2020/05 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà 
el proper dimarts 11 de març de 2020 a les 17.30 hores, a la Casa Consistorial, 
segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica: 
 
 

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA 

PUNT ASSUMPTES  

01 Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/20, de data 25 de febrer de 2020. 

02 Requeriment pel cessament de l’activitat que es desenvolupa amb la 
marca comercial SOS Desatascos a la Ctra. de Caldes, núm. 126 del 
Papiol. 

03 Inici expedient per la caducitat del títol habilitant per l’exercici de l’activitat 
de bar a la Ctra. de Caldes, núm. 124b del Papiol. 

04 Assabentat de l’exercici de l’activitat de fabricació i emmagatzematge de 
panells acústics metàl·lics al P.I. El Canyet, Nau 8-A del Papiol a nom de 
la societat Acústica a Mida, SL. 

05 Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors corresponents 
al mes de febrer de 2020. 

06 Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de fabricació de motlles al 
C/Gutemberg, núm. 2 del Papiol a nom de la societat Juvic Motllistes, SL. 

07 Assabentat de la Resolució judicial (Sentència) de data 20/02/2020 de la 
Secció 3ª de la Sala Contenciós-administrativa del TSJC en el recurs 
ordinari 332/2019. 

08 Llicència d’obres majors (MCP) per les obres de construcció d’una piscina 
descoberta de l’habitatge unifamiliar aïllat al Papiol. 

09 Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores de sistemes integrats de gestió de residus 
de piles i acumuladors. 

10 Assabentat de petició de subvencions/ajuts a DIBA, convocatòria del 
Catàleg de la xarxa de governs locals 2016-2019 prorrogat (corresponents 
a l’any 2020). 

11 Modificació de crèdits 01/20 del Pressupost General de l’Ajuntament de 
l’exercici 2020. 

12 Acceptació de la cessió d’una part de la finca a favor d’aquest Ajuntament 
al Torrent de les Argiles. 



13 Recurs de reposició de naturalesa tributària de data 25.06.2019 interposat 
per la societat Restauracions i Serveis El Papiol i Gestora de Runes, SA.” 

14 Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de 
gener de 2020. 

15 Rectificació de l’acord de la JGL de data 11/02/2020 sobre l’ampliació dels 
números de policia de la Pl. Dr. J. Federico Barberà del Papiol. 

16 Ratificació de preus públics pel sopar de Carnestoltes de l’any 2020. 

17 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la gestió de punts lila. 

18 Iniciació d’actuacions per a l’elecció de Jutge/essa de Pau i substitut/a pel 
període 2020-2024. 

19 Determinació de les subcategories retributives i/o nivells salarials existents 
i dels mòduls de retribució horària del personal municipal a l’exercici 2020. 

20 Aprovació definitiva del Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire 
(PASMQA) 2019-2025. 

21 Actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants dels Ens Locals (AGIPH) per DIBA. 

22 Aprovació/ratificació de les certificacions d’obra de la rehabilitació parcial 
dels tancaments practicables a l’escola Pau Vila. 

23 Aprovació/ratificació de les certificacions d’obra de l’activació temporal dels 
antics aularis. 

24 Aprovació/ratificació de les certificacions d’obra de la plaça Dr. Barberà. 

 
 


