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PUBLICACIÓ 
 

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 26 de maig de 2022, a les 
19.00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial amb el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/22, de data 31 de març de 2022. 
02 DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets. 
03 FESTES LOCALS. Determinació dels dos dies festius locals per a l’any 2023. 
04 OOFF. Consideració d’activitats d’especial interès local a efectes de 

l’ordenança fiscal número 12. 
05 PPGG. Informe trimestral en compliment de la Llei de la Morositat i estats 

d’execució pressupostària del primer trimestre de 2022, estat d’execució del 
mateix trimestre i assabentat del període mig de pagament als proveïdors de 
l’Ajuntament. 

06 PPGG. Finalització del procediment de la liquidació econòmica del pressupost de 
l’exercici comptable de 2021. 

07 PPGG. Modificació de crèdits número MC/04/2022 del pressupost municipal 
vigent. 

08 ENERGIA. Aprovació inicial de les actuacions administraves per a la integració 
de l’empresa mercantil pública TERSA com a servei tècnic i/o mitja propi d’aquest 
Ajuntament. 

09 CONVENIS. Sol·licitud de pròrroga de conveni de col·laboració 
interadministrativa amb el Departament de Drets Socials per a la prestació del 
servei de Centre de Dia “Josep Tarradellas – El Papiol” per a l’any 2023 

10 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció SUMEM) en relació a la redacció d’un Pla Local 
de Salut. 

11 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció CUP) en relació al sosteniment i finançament 
de les escoles bressol municipals. 

12 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció SUMEM) en relació a la implementació del 
sistema videoacta a la Sala de Plens municipal. 

13 MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) per a la protecció del Parc 
Natural de Collserola. 

00 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 
SECRETARI 

El Papiol, data i signatura electrònica 
     Exp. E:2022_1082 
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