
 

 
 
 
 

 ALCALDIA El Papiol, 7 de juliol de 2020 
 
 
2020/06 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà 
el proper dimarts 7 de juliol de 2020 a les 18.00 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. 05/20, de data 11 de març de 2020. 

02 Ratificació íntegra de la resolució núm. 0286D20 relativa a la Declaració 
de la situació de caràcter no habitual derivada dels aiguats dels dies 19, 
20 i 21 d’abril de 2020. 

03 Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
regulador del Finançament de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència 
(EAIA IV) per a l’exercici 2020. 

04 Assabentat de la documentació presentada en relació a l’instrument de 
planejament derivat anomenat pla parcial urbanístic del sector de sòl 
urbanitzable del subàmbit 2, industrial sud del Papiol 

05 Assabentat de la modificació no substancial de l’activitat de gestor de 
residus no especials al C/ La Plana, núm. 8 a nom de la societat 
Reciclatges Vicon SL. 

06 Modificació de l’instrument de planejament general anomenat modificació 
puntual del PGM A2018 Plana del Peró. 

07 Inici d’actuacions administratives corresponents a la jubilació de 
l’empleada municipal (AAG). 

08 Pròrroga (de l’adhesió) de l’Ajuntament del Papiol a l’acord marc del Servei 
de pòlisses d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions 0806J20 
municipals amb destinació a les entitats locals formalitzat per l’ACM 
(19/08/2020-18/08/2021). 

09 Segona i tercera certificacions d’obra del contracte administratiu de la 
millora paisatgística per la connexió entre la Plaça Dr. Barberà i el C/del 
Carme del Papiol. 

10 Assabentat de les comunicacions prèvies d’obres menors corresponents 
al mes de juny de 2020. 

11 Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de 
maig de 2020. 



12 Autorització de tarifes ordinàries individuals del Casal d’estiu, Campus 
esportiu (d’aventura, futbol, bàsquet i natació sincronitzada) del Papiol 
2020 i aprovació de les tarifes socialment protegides corresponents al 
Casal d’estiu. 

 


