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ESTAT

1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari general i Interventor, de l' Ajuntament d'El Papiol.Signat
23/01/2020 12:42

APROVAT
23/01/2020 12:42

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9704827 DBDN2-QUH0M-6LNAZ 628EEEC7FE648CA4FF7F762BBBA99F60F1EACD62) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

P UBLICACIÓ
Es fa públic que per Resolució dictada per l’alcalde ha estat convocat el Ple de
l'Ajuntament que celebrarà sessió ordinària el proper dia dijous 30 de gener de 2020, a les
19.00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial amb el següent:
ORDRE DEL DIA
PUNT
01
02
03
04
05

06

ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA
Aprovació de l’acta de sessió núm. 12/2019, de data 12 de desembre de 2019.
Coneixement general del Plenari dels decrets.
Modificació de la composició, elements, règim jurídic i/o econòmic de/ls grup/s
polític/s municipal/s del mandat 2019-2023.
Creació del Consell de la Infància i Adolescència del Papiol.
Proposta d’acord / moció del grup municipal de SUMEM PEL PAPIOL per a la
creació d’un registre municipal de persones grans i persones en situació de
fragilitat per problemes de salut per a actuacions de protecció en situacions
d’excepció i emergències.
Proposta d’acord / moció dels grups municipals d’ERC i FEM de rebuig a la
Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torras i l’Eurodiputat Oriol Junqueras.
PRECS I PREGUNTES

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
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