
  

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 27 de gener de 2015 , 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 27 
de gener de 2015 , a les 20:00 a la casa consistorial, amb l’ordre del dia següent.

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Modificació de crèdits 2/2015.
3. Ratificació resolució d'alcaldia d'aprovació de la fixació de l'aportació anual del 

municipi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre els imports percebuts en concepte 
de participació en els tributs de l'estat període 2015-2022.

4. Aprovació Conveni per al pagament de les quantitats resultants de l'expropiació de la 
finca 11.536.

5. Resolució al·legacions i segona aprovació inicial Modificació Pla General d'Ordenació 
àmbit carrer Canigó i entorn i a la Creu de l'Aragall.

6. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva ordenança reguladora del procediment 
de denominació de les vies públiques i dels equipaments públics.

7. Aprovació adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica.

PART DE CONTROL

8. Moció per a reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei 
públic de les escoles bressol municipals.

9. Especials Assabentaments.
10.Precs i preguntes.

 

L’alcaldessa

Corbera de Llobregat, 23 de gener 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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