
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

CONVOCATÒRIA PLE
Sessió: PLE 2021/3
Caràcter: ordinària

Data: 11 de maig de 2021
         Hora: 20:00

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació inici procediment revisió article 27 dels Pactes de Treball del personal 
funcionari al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
2. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera (2021)
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2021
4. Modificació ordenança fiscal núm. 29 taxes transport escolar i serveis de suport

 
II PART DE CONTROL

5. Moció del grup municipal Cs per a reclamar que les entitats locals puguin     disposar 
d'un mínim del 10% dels fons de recuperació de la Unió Europea.
6. Moció del grup municipal Força Corbera per a la millora dels serveis de transport 
públic entre els municipis del Baix Llobregat i el campus de la Universitat Autònoma 
de Bellaterra.
7.  Moció del grup municipal Força Corbera per a la protecció de la cultura com a servei 
públic. 
8.  Moció dels grups municipals Força Corbera i ERC en contra de les ocupacions 
delictives d'habitatges al municipi.
9. Moció dels grups municipals Força Corbera i GIU per a impulsar el tancament de les 
qüestions administratives pendents de la urbanització Creu de Sussalba.
10. Donar compte Decret alcaldia delegació competències.
11. Precs i preguntes

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.

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

Codi Segur de Validació 97442b39b9574fdfa6b6e2dbea1896ba001

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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