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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 6 d' octubre de 2015, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb
l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA
PLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació acta del Ple de 28 de juliol.
Aprovació del Compte General 2014.
Modificació de crèdit número 21/2015.
Verificació text refós MPGO carrer Canigó.
Verificació text refós MPGO accessibilitat.
Aprovació conveni millora del transport de les comunicacions dels serveis regulars de
transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat per a l’any 2015.
Ratificació decret d’alcaldia modificació conveni de col·laboració manteniment vies públiques
i de serveis públics a la urbanització La Servera.
Inici de l’expedient de declaració de lesivitat de l’acord del Ple, de 28 de juliol de 2015, de
finalització de l’expedient de revisió d’ofici dels Decrets 449/2009 i 1126/2010.
Elecció Jutge/ssa de Pau titular i/o substitut/a.
Ratificació decret d’alcaldia nomenament Comissió Delimitació de Terme.
Correcció acord delegació al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Declaració institucional municipal respecte de la compra responsable de productes de fusta i
paper.

II PART DE CONTROL
13. Donar compte de la designació dels membres del Consell Escolar Municipal.
14. Donar compte de la declaració del municipi de Corbera de Llobregat com a municipi
d’acollida per als refugiats i constitució del registre de persones o famílies acollidores.
15.Donar compte d’altres resolucions d’alcadia i/o assumptes de competència
plenària.

16.
17.
18.
19.
20.

Moció per a la instal·lació de cartelleres als carrers i places del poble.
Moció de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Inovyn-Solvay de Martorell.
Moció de suport a l’acollida de població refugiada.
Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
Precs i preguntes.
L’alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

Corbera de Llobregat, 2 d'octubre de 2015
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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