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P UBLICACIÓ
Es fa públic que mitjançant decisió de l’alcalde i president ha estat convocat el Ple de
l'Ajuntament que celebrarà sessió ordinària el proper dia dijous 21 de juliol de 2022, a les
19.00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial amb el següent: ORDRE DEL DIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
00

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 04/22, de data 26 de maig de 2022.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Donar compte del Decret núm. 0346 de data 07/06/2022 de dol per la
defunció d’un regidor (MMC).
PPGG. Retiment del Compte General de l’Ajuntament que correspon a l’exercici
econòmic de 2020.
PPGG. Retiment del Compte General de l’Ajuntament que correspon a l’exercici
econòmic de 2021.
PPGG. Aprovació inicial de la Modificació de crèdits núm. MC/06/2022 del
Pressupost General de l’Ajuntament.
CENTRE DIA. Aprovació inicial de memòria relativa a les actuacions
administraves per a la integració de l’empresa mercantil pública SUMAR com a
servei tècnic i/o mitja propi d’aquest Ajuntament.
CONTRACTACIÓ. Aprovació de l’expedient relatiu al contracte de neteja
d’edificis i instal·lacions municipals.
URBANISME. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM C2020 a
l’àmbit del PAU Les Escletxes.
URBANISME. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM per a la
creació de l’àmbit de serveis tècnics entre passatge Parellada i Anselm Clavé.
URBANISME. Aprovació provisional de l’instrument de planejament general
anomenat “Modificació puntual del PGM per a l’ordenació detallada de la clau 12.
Zona nucli antic”.
NORMATIVA. Aprovació del Codi de conducta dels càrrecs electes de
l’Ajuntament del Papiol.
OOFF. Aprovació provisional de la segona revisió de les Ordenances Fiscals
(OOFF) per a l’exercici 2022.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) de suport als Jutges de Pau.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a la instal·lació de
plafons d’informació ciutadana.
TORN OBERT DE PARAULES. Precs i preguntes formulades per part de les
regidores i regidors i, preguntes plantejades pels veïns i veïnes del Papiol.

Nota: Aquest anunci es publicarà en el e-Tauler del Papiol i en l’apartat d’agenda del web
municipal del Papiol
Alfons Díaz Rodríguez
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