ALCALDIA El Papiol, 29 de desembre de 2020
2020/15
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper dimarts 29 de desembre de 2020 a les 12.00 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. 14/20, de data 17 de
desembre de 2020.
02
RRHH. Procediment núm. 11/2020 corresponent a les bases i/o criteris per
a la selecció d’un/a agent cívic per al Departament de Serveis Tècnics
Territorials del grup retributiu (o categoria) AP amb dedicació en jornada
complerta, en règim laboral i amb carácter temporal.
03
FACTURES. De l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria de residus.
04
OBRES MAJORS. Llicència d’obres majors per a la reforma de la coberta
inclinada de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres del C/ Barcelona, número
7 del Papiol.
05
RRHH. Modificació (A/2020/1) del factor i/o subfactor de complement de
productivitat amb codi identificatiu núm. F04/2
06
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al
mes de octubre de 2020.
07
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al
mes de novembre de 2020 (RETIRAT).
08
PATRIMONI. Regularització patrimonial i registral de l’espai públic
confrontant a la parcel·la de l’Av. Generalitat, núm. 70 del Papiol
09
PATRIMONI. Inici d’actuacions d’adquisició d’immoble per la via
d’expropiació forçosa promoguda per l’Ajuntament del Papiol en relació a
una finca (SALA GRAN) ubicada en aquest terme municipal.
10
RRHH. Actualització global (A/2021/0) de la classificació de llocs o catàleg
(CLT) substitutiu de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica de
personal.
11
RRHH. Aprovació de les taules retributives corresponents al proper
exercici 2021.
12
OBRES. Recepció d’obres del Projecte d’urbanització de la zona verda de
la Unitat d’Actuació núm. 9 (UA9) del Papiol.

