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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 31 de març 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
00

ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 01/22, de data 27 de gener de 2022.
ACTES. Aprovació de l’acta de sessió núm. 02/22, de data 3 de març de 2022.
DESPATX. Coneixement general del Plenari dels decrets.
DESPATX. Assabentat plenari específic de resolucions de selecció de personal.
NORMATIVA (OOMM). Aprovació definitiva 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.
PLANS D’ACTUACIÓ. Aprovació del Pla municipal de joventut del Papiol pel
període 2022-2025.
URBANISME. Modificació puntual del PGM núm. A2018 a l’àmbit de la plana del
Peró. Aprovació inicial.
URBANISME. Modificació puntual del PGM núm. C2021 per a l'ordenació
detallada de la clau 12. Zona nucli antic segons característiques urbanes pròpies
del Papiol. Aprovació inicial
URBANISME.
Modificació puntual del PGM núm. B2018 a l'àmbit de
Puigmadrona. Aprovació inicial.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció de SUMEM) per a la implantació de la xarxa
wifi municipal.
MOCIÓ. Proposta d’acord (moció d’ERC i FEM) per a donar suport a les
mesures contra l’exclusió financera.
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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