ALCALDIA El Papiol, 1 de desembre de 2020
2020/13
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es
celebrarà el proper dimarts 1 de desembre 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
ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 12/20, de data 17 de
novembre de 2020.
02
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de copisteria, papereria
i venda de diaris, revistes i llibres al C/ Major, núm. 5 local 1 del Papiol.
03
OBRES. Aprovació inicial del projecte ordinari d'obres anomenat “Projecte
constructiu per a la connexió al sanejament municipal del Papiol de baix” del
Papiol.
04
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al
mes de setembre de 2020.
05
PATRIMONI. Inici d’actuacions per a la divisió de la cosa comuna d’una
pala carregadora
06
SERVITUD. Ratificació de l’acta de servitud de pas de la parcel·la 76 del
polígon 7 del Papiol.
07
ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de
manteniment de maquinària per la construcció al Camí Puigmadrona del
Papiol.
08
OBRES. Llicència d’obres majors a nom per a les obres de reparació de la
façana sud de la nau situada al Camí Puigmadrona del Papiol.
09
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
10
ACTIVITATS. Informe de la situació de la modificació del programa de
restauració de l’activitat extractiva de l’antiga pedrera de Can Mas
promogut per la societat SASA.
11
SUBVENCIONS. Ajuts (codi:L04/2020/A) per a la promoció del comerç
local del Papiol de l’exercici 2020, bases reguladores i inici de
procediment de concessió.
12
SUBVENCIONS. Ajuts (codi:L12/2020/A) per l’arranjament i/o adaptació
d’habitabilitat i d’accessibilitat d’habitatges de gent gran.
13
CONTRACTACIÓ. Adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de
vehicles terrestres (Lot 2) que ha estat promogut (Exp. ACM. 2019.01) per
l’ACM, aprovació d’expedient de contractació i adjudicació.
14
OBRES. Aprovació de la llicència d’obres majors per a les obres de
construcció d’una piscina descoberta a l’habitatge unifamiliar aïllat al C/
Pongrau del Papiol.

15

16
17
18

CONVENIS. Aprovació del Conveni de cooperació amb l’Escola
Universitària de Turisme (UB) relatiu a pràctiques acadèmiques externes
dels/ de les estudiants/tes.
RRHH. Actualització (A/2021/0) del catàleg (CLT) de classificació dels
llocs de treball.
RRHH. Actualització de les taules de retribucions de l’exercici 2020
corresponents al personal municipal.
PPGG. Modificació de crèdits número 13/2020 del Pressupost general de
l’Ajuntament.

