
 
 

ALCALDIA El Papiol, 3 de novembre de 2020 
 
 
2020/11 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es 
celebrarà el proper dimarts 3 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. 10/20, de data 13 d’octubre de 
2020. 

02 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de distribució a l’engròs 
de productes de regal per botigues de conveniència i estancs al C/ Edison 
cantonada C/ torrenteres del Papiol a nom de la societat Mideless 
Logística SL. 

03 ACTIVITATS. Assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de taller de tall 
amb aigua al C/ Monturiol, num. 20 del Papiol. 

04 ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem de 
materials per la construcció al C/ Monturiol, núm. 10 del Papiol. 

05 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al 
mes de juliol de 2020. 

06 PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al 
mes d’agost de 2020. 

07 RRHH. Procediment núm. 12/2020 corresponent a les bases i/o criteris per 
a la selecció d’un/a agent de la policia local per del grup retributiu (o 
categoria) C1 amb dedicació en jornada complerta, en règim funcionarial i 
amb caràcter temporal/interinitat. 

08 ORDENANCES. Inici d’actuacions per a la revisió primera de les 
Ordenances Fiscals de l’exercici 2021. 

09 CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte anomenat “Obres per 
l’adequació de les antigues cases dels mestres del C/ Pare Remigi, núm. 2 i 
4 del Papiol. 

10 RRHH. Supervisió per part de la Junta de Govern Local dels procediments 
de selecció de personal en tramitació. 

11 FESTES LOCALS. Determinació dels dies festius i/o diumenges d’obertura 
comercial per a l’any 2021 al Papiol. 

12 PPGG. Modificació de crèdits núm. 11/20 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

13 PPGG. Modificació de crèdits núm. 12/20 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 



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

15 CONTRACTES. Compensació econòmica extraordinària (Covid-19) pel 
manteniment de l’equilibri econòmic del contracte d’explotació del CEM en 
l’exercici 2020. 

 
 


