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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 17 de juliol de 2018, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, 
amb l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta del Ple ordinari de 5 de juny de 2018.
2. Pressa de possessió regidora municipal.
3. Modificació de crèdits 11/2018.
4. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2018.
5. Modificació de la designació de membres de la Corporació en ens i

organismes externs.
6. Modificació de la designació de membres de la Corporació en òrgans de

participació sectorial.
7. Modificació de la plantilla pressupostària per canvi d’adscripció.
8. Aprovació del Pla Local de Joventut de Corbera de Llobregat 2017-2020.
9. Declaració de Corbera de Llobregat com a municipi feminista.

I PART CONTROL

10.Moció en suport al professorat de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca
(CUP, ERC, CDC).

11.Moció en defensa de la llei de l’habitatge de la PAH (CUP, ERC).
12.Donar compte del decrets 926, 929, 977, 1015, en matèria de cartipàs

municipal.
13.Donar compte d’altres resolucions d’alcaldia i/o assumptes de competència 

plenària.  
14.Precs i preguntes.

L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, a 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 727bc669eefc4d368416550cb4663569001

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