
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

CONVOCATÒRIA DE 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 12 de juliol de 2016, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb 
l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta de Ple de 10 de maig de 2016.
2. Incoació procediment operació de crèdit de refinançament préstecs a llarg termini.
3. Modificació de Crèdits 13/2016.
4. Modificació relació llocs de treball i plantilla pressupostària 2016.
5. Ratificació del decret 1176/2016, de 9 de juny de 2016.
6. Ratificació del decret 1091/2016, de 26 de maig de 2016.
7. Ratificació del decret 1113/2016, d'1 de juny de 2016.
8. Ratificació del decret 1122/2016, d'1 de juny de 2016.
9. Desestimació recurs reposició contra l'acord plenari de suspensió potestativa de 

determinades tramitacions en matèria urbanística.
10. Creació comissió mixta AMB-Ajuntament per a l’anàlisi del servei municipal 

d’abastament domiciliari d’aigua potable.
11. Aprovació festes locals 2017.

II PART DE CONTROL

12. ERC-MOCIÓ Per un nou país lliure de corrupció d'estat.
13. ERC,PSC,GIU, MPC, IMC i CDC-MOCIÓ suport iniciativa "Anem a mil".
14. PSC,ERC,MPL, GIU, IMC i CDC-MOCIÓ en defensa de les polítiques de lluita contra 

l'emergència habitacional.
15. Moció CUP sobre el fons de temàtica feminista a la biblioteca municipal.
16. Donar compte d’altres resolucions d’alcaldia i/o assumptes de competència 

plenària.
17. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, 8 de juliol de 2016

Nota: Us demano que en cas que no hi pugueu assistir, em comuniqueu els motius que ho 
justifiquin abans de la data de la sessió.
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