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CONVOCATÒRIA PLE
Sessió:PLE 2020/8
Caràcter: ordinària

Data: 22 de desembre de 2020
Hora: 20:00 

I PART RESOLUTIVA
 
1.  Aprovació acta del Ple extraordinari i urgent de 29/07/2020
2.  Aprovació acta del Ple ordinari de 29/09/2020
3.  Aprovació del pressupost general 2021
4.  Plantilla pressupostària i RLT 2021
5.  Aprovació del compte general 2019
6.  Reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2020
7.  Aprovació pròrroga del Pla Local de Joventut.

II PART DE CONTROL

8. Moció del grup municipal Ciutadans per impulsar mesures de seguiment,  control 
i adequació del tribut AMB.
9. Moció del grup municipal Ciutadans per rebutjar la discriminació lingüística del 
castellà en Catalunya i garantir l'educació en totes les llengües oficials de l'Estat. 
10. Moció del grup municipal Ciutadans per impulsar un pla de rescat social i 
econòmic davant la crisi provocada pel segon el rebrot de la Covid-19. 
11. Moció del grup municipal Força Corbera sobre l’edició i continuïtat de la revista 
municipal “l’Avançada”. 
12. Moció del grup municipal Força Corbera per establir i reclamar ajuts per als 
establiments del municipi afectats pel tancament decretat dins les mesures per fer 
front a la Covid-19. 
13. Moció d'ERC i CUP en defensa de la unitat de la llengua catalana. 
14. Donar compte de l'Informe 140/2020 del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al 3r trimestre 2020.
15. Donar compte de l’Informe 139/2020 de morositat corresponent al 3r trimestre 
del 2020.
16. Donar compte de l'informe emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
17. Donar compte del Pla anual de control econòmic financer.
18. Donar compte del resum dels resultats de control intern efectuat per 
intervenció.
19. 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.

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

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

Codi Segur de Validació e26cbb1ae19d4b1cb8fd4473ced53cf2001

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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