ALCALDIA

El Papiol, 17 de novembre de 2020

2020/12
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dimarts 17 de novembre 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

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 11/20, de data 3 de novembre
de 2020.

02

ACTIVITATS. Desistiment per la tramitació de canvi de titularitat de la
comunicació prèvia d’obertura per l’activitat de bar al C/ Carme, núm. 17 del
Papiol.

03

APARCAMENT. Autorització de la reserva d’aparcament al Ptge. Llobregat
número 5.

04

CONVENIS. Confirmació de renúncia de l’agent cívic concedit mitjançant el
Conveni Treball i Formació 2019.

05

PGM. Incoació d’expedient de MPGM número C2020 a l’àmbit de les naus
del C/ Carme.

06

CONTRACTES. Inici d’actuacions per a l’adopció de mesures per a la
compensació de l’impacte de la crisi sanitària i econòmica derivada de la
pandèmia per la Covid19 en relació al contracte de concessió administrativa
del Bar del CEM.

07

OBRES MENORS. Assabentat de les comunicacions prèvies corresponents
al mes d’octubre de 2020.

08

ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem de gespa
artificial i oficines al C/ Les Forques, núm. 11 del Papiol.

09

CONVENIS. Conveni de col·laboració amb Rezero - Fundació Catalana per
a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.

10

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

11

CONVENIS. Sol·licitud d’ampliació de petició realitzada mitjançant el
Conveni Treball i Formació 2020.

12

PATRIMONI. Atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu
dels horts de titularitat municipal.- Novembre 2020.

13

PATRIMONI. Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal
per a ús privatiu d’hort de titularitat municipal.- Novembre 2020.

14

CONTRACTES. Pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic del
Centre de Serveis d’Atenció a la Gent Gran del Papiol adjudicat a SUARA
SERVEIS, SCCL, amb motiu de la pandèmia derivada de Covid-19.

15

CONTRACTES. Mesures en relació al contracte per a la gestió del servei
públic del Centre de Serveis d’Atenció a la Gent Gran del Papiol adjudicat a
SUARA SERVEIS, SCCL, amb motiu de la pandèmia derivada de Covid-19.

16

ORDENANCES. Interpretació en relació a l’Ordenança Fiscal núm. 24 de
prestació de serveis de l’Escola Música amb motiu de la pandèmia derivada
de la Covid19.

17

Convocatòria de subvencions per activitats per pal·liar els efectes de la
COVID19.

