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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 9 de maig de 2017, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial,
amb l’ordre del dia següent:
I PART RESOLUTIVA
PLE
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta del Ple de 14 de març de 2017.
Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2017.
Sol·licitud Préstec 2017 Programa de Crèdit Local Diputació de Barcelona.
Modificació de crèdits 12-2017.
Aprovació Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la
intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera
en horari nocturn.
6. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Corbera de Llobregat i de Cervelló.
7. Supressió Registre municipal de parelles i/o unions civils.
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8. Moció per a la implantació sistema d’àudio i vídeo-acta de les sessions de Ple
(CDC).
9. Moció per a la redacció i desenvolupament d’un pla de comunicació local i per a
la creació d’un consell de redacció per a la revista municipal (CDC).
10.Moció per a la creació d’un protocol contra les agressions sexistes als grans
esdeveniments d’oci i festius de Corbera de Llobregat (CUP).
11.Donar compte del període mitjà de pagament global de proveïdors 1er trimestre
2017.
12.Donar compte de l’informe de morositat 1er trimestre 2017.
13.Donar compte del Pla pressupostari a mitjà termini 2018-2020, que inclou les
previsions 2017.
14.Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
15.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.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 1 de 1



Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bb563eeea8da472e953804a1ad5b8b3a001

Url de validació

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