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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 9 de febrer de 2016, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb 
l’ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta del Ple de 10 de novembre de 2015. 
2. Aprovació acta Ple extraordinari de 29 de desembre de 2015.
3. Aprovació aportació econòmica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el  període 

2016-2022.
4. Designació representant Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
5. Ratificació modificació estatuts Consorci Normalització Lingüística de Catalunya.
6. Verificació text refós MPGO àmbit Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda.

II PART DE CONTROL

MOCIONS

7. Moció per la millora de la qualitat de l’aire a Corbera de Llobregat i Baix Llobregat 
(CUP)

8. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya (CUP i CDC)
9. Moció en contra de l’ampliació de noves pedreres en territoris limítrofes al municipi 

de Corbera de llobregat (ERC, CUP, IMC).

ASSUMPTE D’URGÈNCIA
Moció per al manteniment de les línies de P3 a l’escola pública. (ESQUERRA, PSC, 
GIU, MPC i IMC).

ALTRES ASSUMPTES

10.Donar compte de l’informe de morositat del 4rt trimestre i del periode mitjà de 
pagament a proveïdors de 2015.

11.Donar compte d’altres resolucions d’Alcadia i/o assumptes de competència plenària.
12.Precs i preguntes.

Corbera de Llobregat, 5 de febrer de 2016

L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera

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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