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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 28 de Novembre de 2017, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, 
amb l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 26 de Setembre de 2017.
2. Aprovació acta de la sessió extraordinària del Ple de 20 d’Octubre de 2017.
3. Aprovació acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de 24 d’Octubre de 2017.
4. Modificació de crèdits núm. 30/2017.
5. Aprovació minuta Conveni de col·laboració amb la Societat Cultural Sant Telm, 

2017-2021.
6. Modificació de la designació de membres en Ens i Organismes externs.

I PART CONTROL

7. Moció en defensa de l’educació com a eina fonamental per a la construcció d’una 
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament 
pròspera (PSC, CDC, MpC i GIU).

8. Moció demanant l’alliberament dels membres del Govern de Catalunya empresonats 
(PSC, MpC i GIU).

9. Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones (ERC).
10.Moció per a l’aprovació d’una declaració institucional per la llibertat de les preses i 

presos polítics (ERC i CDC).
11.Donar compte del Decret 2017/1752 Modificació en la designació de membres de la 

Junta de Govern Local, delegació de competències i nomenament de tinents i 
tinentes d’Alcaldessa.

12.Donar compte del Decret 2017/1751 Modificació de la determinació dels regidors 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació.

13.Donar compte del Decret 2017/1963 Revocació delegació de competències, 
nomenaments, designacions i dedicacions en relació a determinats regidors.

14.Donar compte del Decret 2017/1995 Nova delegació de competències i altres 
ajustos en matèria de cartipàs municipal.

15.Donar compte del Decret 2017/2016 Modificació designació de membres en òrgans 
de participació sectorial i en ens i organismes externs.

16.Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència 
plenària.

17. Precs i preguntes.

L'alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

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

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 82d6c5f5729d419d923bd3c648fdb2c4001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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