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CONVOCATÒRIA PLE

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents en diverses matèries, que estableix que els òrgans 
col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar 
sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força 
major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques i atenent les 
circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, es 
procedeix a la convocatòria d’una sessió plenària per mitjans telemàtics.

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, us convoco a la celebració de la sessió plenària 
extraordinària i urgent que es farà demà 2 d’abril de 2020, a les 21:00 hores, 
amb l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.

2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 1_2020.

3. Modificació de les Bases d’execució del pressupost general 2020.

4. Convalidació decret d’Alcaldia de modificació de crèdits número 06/2020.

II PART DE CONTROL

     5. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2019.

L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

Nota: Us demano que en cas que no hi pugueu assistir, em comuniqueu els motius 
que ho justifiqui abans de la data de la sessió.

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 313b854616654370903c64f5b4b0c582001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Ordre del dia  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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