DECRET D’ALCALDIA
PROCEDIMENT
Codi: 01.102.20.06
Denominació: Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari
MOTIVACIÓ
Actualment tot el territori estatal es troba en estat d'alarma per aplicació del Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
Pel funcionament de l’ajuntament és necessària la celebració del ple ordinari corresponent a
maig.
Vist allò que disposen els articles 21 i 46.3 de la LRBRL i la Disposició Addicional número 3
del Decret Llei 7/2020, de 17 de març.
DISPOSICIÓ
L’alcalde resol:
Primer.-.-Convocar un ple ordinari, dia 8 de maig, a les 18:30 hores amb el següent ordre
del dia:
1.

Aprovació actes anteriors:
a.
Acta Ple ordinari, 8 de novembre de 2019
b.
Acta Ple extraordinari urgent, 23 de desembre de 2019
c.
Acta Ple ordinari, 10 de gener de 2020
2.
Proposta d'acord d'establiment del servei de l'aigua potable.
3.
Proposta de rebuig d'una al·legació a les ordenances fiscals de 2020.
4.
Proposta de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI.
5.
Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona
per la gestió de les nòmines.
6.
Proposta d'aprovació de l'actualització del conveni amb la Diputació de Barcelona
per la gestió del padró.
7.
Moció per complir la sentència del TSJC 98/2016 sobre l’anul·lació de l’adjudicació
del contracte de gestió del servei públic d’aigua del municipi de la Palma de Cervelló
a “Companyia General d’Aigües de Catalunya”, presentada pel grup municipal de
JxLP.
8.
Moció per adaptar els criteris d’assignació de les rutes de transport escolar al INS
Can Margarit segon freqüències d’usos, presentada pel grup municipal de JxLP.
9.
Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia
espanyola , presentada pel grup municipal d'ERC.
10. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar
la capacitat pressupostària del món local, presentada pel grup municipal d'ERC.
11. Moció per reduir els costos econòmics dels grups municipals derivats de la crisi
provocada pel COVID-19.
12. Precs i preguntes.
Segon.-El ple tindrà lloc virtualment amb mitjans electrònics en la següent adreça:
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

https://meet.jit.si/ple-ordinari-maig-LPC
Tercer.-El seguiment d'aquest ple per part dels veïns interessats es farà al canal de youtube
de Tv la Palma a la següent adreça:
https://www.youtube.com/user/ajlapalma
Quart.-Notificar aquests acords a tots els regidors, donant-ne publicitat a les xarxes socials i
a l'e-tauler de l'ajuntament.
La Palma de Cervelló, 5 de maig de 2020
Ho disposo
L'alcalde,
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