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CONVOCATÒRIA PLE

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 sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que
es farà el proper dia 4 de febrer de 2020, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial,
amb l’ordre del dia següent:
I PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes:
Ple 22/10/2019
Ple 26/11/2019
2. Elecció Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a de Corbera de Llobregat.
3. Aprovació modificació del Reglament del registre municipal de sol·licitants
d’habitatges de protecció oficial.
4. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost general 2020.
II PART DE CONTROL
5. Moció del grup municipal Força Corbera en contra de la supressió de cinc jutjats
de violència contra la dona a la comarca del Baix Llobregat.
6. Moció del grup municipal Força Corbera per a realitzar un procés participatiu en
el canvi del sistema de recollida de residus domèstics a Corbera de Llobregat.
7. Moció dels grups municipals ERC i CUP de rebuig a la supressió de cinc jutjats
de violència contra la dona.
8. Moció del grup municipal Ciutadans relativa a la creació d’una mesa
d’urbanitzacions de Corbera de Llobregat.
9. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.
10.Precs i preguntes

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.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 1 de 1

30/01/2020 L'alcalde/ssa

L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

299f43d1aac94c1daaec63d1653d8f8d001

Url de validació

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