DECRET D但LCALDIA
Denominació:Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari
MOTIVACIÓ
La situació actual aconsella extremar les mesures per tal d’evitar al màxim els riscos
sanitaris derivats de la COVID-19 i per això és del tot legítim aplicar l’article 46.3 de la
LRBRL.
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 pel proper divendres, dia 10 de juliol, a les 18:30 hores
amb el següent ordre del dia:


Aprovació actes anteriors, si s’escau:
-

Acta del Ple de 10 de gener de 2020

-

Acta del Ple de 8 d’abril de 2020



Proposta d’acceptació de la cessió de documents de la comunitat de regants.



Proposta d’aprovació del Compte General de 2018.



Moció, presentada per ERC, pel retorn social del recat bancari.



Moció, presentada per LPS i el PSC, d’adhesió i suport al Pacte del Baix
Llobregat per l’impuls social.



Moció, presentada pel PSC, per demanar al Govern de la Generalitat que
aixequi la suspensió d'ajuts en el lloguer d'habitatges.



Precs i preguntes

Segon.- El ple tindrà lloc virtualment amb mitjans electrònics en la següent adreça:
https://meet.jit.si/ple-ordinari-juliol-LPC
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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 i donar-ne publicitat a les xarxes
socials i a l'e-tauler de l'ajuntament.
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