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DECRET D’ALCALDIA 
 
Denominació: Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari de 14 de maig de 2021 a les 
18.30 h 
 

MOTIVACIÓ 

La situació actual aconsella extremar les mesures per tal d’evitar al màxim els riscos 
sanitaris derivats de la COVOD-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.-.- Establir el següent ordre del dia del ordinari del proper divendres, dia 14 de 
maig, a les 18:30 hores amb el següent ordre del dia: 

1. Proposta d’aprovació actes anteriors, si s’escau: 

i.Acta del Ple de 15 de gener de 2021 

ii.Acta del Ple de 15 de març de 2021 

2. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de 2019 

3. Proposta d’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball 

4. Proposta d’aprovació de la modificació del Pressupost prorrogat de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló de 2021 

5. Moció, presentada pels grups municipals de LPS, JxLP i el PSC, de suport al 
dictamen del Consell de la gent gran del Baix Llobregat. 

6. Moció, presentada per JxLP, per obrir un procés de participació per decidir si cal 
renunciar a inversions en el poble en les propers 10 anys per pagar el deute amb 
Cervelló. 

7. Precs i preguntes 

Segon.-   El ple tindrà lloc virtualment amb mitjans electrònics i un cop acabat el ple 
s’obrirà un torn de precs i preguntes pels veïns.  

Tercer.-   El seguiment d'aquest ple per part dels veïns interessats es farà al canal de 
YouTube de La Palma TV a la següent adreça: https://www.youtube.com/user/ajlapalma 
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