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Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que es celebrarà el
proper dimarts 19 de gener de 2021 a les 17.30 hores a la Casa Consistorial, segons
l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
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ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 14/20, de data 29 de desembre de
2020.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
novembre de 2020.
PPGG. Informació de l’acta d’arqueig i estat d’execució corresponent al mes de
desembre de 2020.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de magatzem de bastides
metàl·liques al C/ Industria del Papiol.
ACTIVITATS. Assabentat de l’exercici de l’activitat de distribució a l’engròs de
productes d’us domèstic i d’hostaleria al C/ Gutemberg del Papiol.
ACTIVITATS. Assabentat de la modificació no substancial de l’activitat de gestor
de residus al C/ Gutemberg del Papiol.
OBRES MENORS. Assabentats de les comunicacions prèvies d’obres menors
corresponents al mes de desembre de 2020.
CONVENIS. Liquidació provisional de les despeses de l’Escola bressol municipal
pel curs acadèmic 2019/2020.
CONTRACTACIÓ. Càlcul i/o quantificació dels lliuraments anuals a compte de la
subvenció a l’explotació (subministraments i consumibles) de l’exercici de 2021
(CEM).
PLANS. Adhesió al IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix
Llobregat 2021-2025 aprovat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.
PATRIMONI. Assabentat de renúncia/es de llicència/es d’ocupació temporal per a
ús privatiu d’hort de titularitat municipal.- Gener 2021.
CONVENIS. Aprovació de l’addenda del Conveni en matèria de Serveis Socials
Bàsics per a l’any 2020, per a la implementació de mesures extraordinàries en
relació a l’impacte social de la pandèmia de la Covid 19 durant l’exercici 2020.
OOFF. Verificació de compilació 0/2021 actualitzada de les Ordenances Fiscals
vigents a l’exercici de 2021.
RRHH. Contractació laboral d’un/a operari/a d’obres i serveis municipal del
Papiol.
RRHH. Contractació laboral d’un/a professor/a de violoncel per a l’Escola
municipal de música i dansa del Papiol.
RRHH. Contractació laboral d’un/a agent cívic (agent verd) per al Departament de
Serveis Tècnics de l’Ajuntament del Papiol.

