
  

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 29 de juliol de 2014, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb 
l’ordre del dia següent:

Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que es farà el proper dia 29 de 
juliol de 2014 , a les 20:00 a la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent.

PART RESOLUTIVA

1.Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 13 de maig de 2014.
2.Aprovació acta de la sessió extraordinària del Ple de 10 de juny de 2014.
3.Aprovació compte general exercici 2013.
4.Modificació de crèdits 15/2014.
5.Aprovació inicial Modificació puntual Pla General d'Ordenació a Corbera de Llobregat, 
a l'àmbit del carrer Canigó i entorn i a la Creu de l'Aragall (exp. 16).
6.Modificació de la plantilla pressupostària i relació de llocs de treball 2014.
7.Adhesió al Conveni marc de col·laboració per a l'impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes.
8.Adhesió convenis col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'informació tributària.
9.Aprovació inicial Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter estàndard.
10.Addenda al contracte de servei d'abastament domiciliari d'aigua de Corbera de 
Llobregat.
11.Modificació del contracte de gestió integral del servei d'enllumenat públic.
12.Aprovació festes locals 2015.

PART DE CONTROL

13.Especials assabentaments,
14.Moció per tal que els ajuntaments llueixin la bandera negra aquesta diada nacional.
15.Moció per a l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. 
16.Moció a favor de penjar l'estelada a la Plaça dels Països Catalans fins assolir la 
independència.
17. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

Rosa Boladeras Serraviñals

Corbera de Llobregat, 25 de juliol de 2014



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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