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ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol. Signat 20/01/2022 15:15

SIGNAT
20/01/2022 15:15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16478198 CS0IK-8G00E-SXTLI 4DA3A1E25C2BD9ED42EAE1161A6AFE6254E36F77) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

P UBLICACIÓ
Es fa públic que per decisió de l’alcalde ha estat convocat el Ple de l'Ajuntament que
celebrarà sessió ordinària el proper dia dijous 27 de gener de 2022, a les 19.00 hores
(FORMA TELEMÀTICA).
ORDRE DEL DIA
PUNT ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA

01
02
03
04
05
06

07
08

09
10
11
12
00

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 05/21, de data 30 setembre de 2021.
ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 06/21, de data 28 d’octubre de 2021.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de personal.
RRHH. Concessió de compatibilitat a favor de la Sr/a. MSL en la seva condició
d’empleada laboral d’aquest Ajuntament.
ORDENANCES. Aprovació inicial de la nova ordenança (núm. 105) reguladora de
l’ús de l’espai públic per part de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal
de l’ajuntament del Papiol
PPGG. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici comptable de 2022.
URBANISME. Aprovació del text refós de la Modificació puntual del PGM per a la
configuració de la nova vora sud i millora de la connectivitat entre el Parc Natural
de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, al terme municipal
del Papiol
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a la promoció del lloguer
i emancipació entre els joves del Papiol.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) en relació a per a la cobertura de
la pista ludicoesportiva.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) en relació a la sentència del 25%
del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) en defensa del cànon de residus
a Catalunya
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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