
  

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 11 de novembre de 2014, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb 
l’ordre del dia següent:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta sessió anterior
2. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 21/2014.
3. Sol·licitud ampliació en 120 mensualitats més els reintegraments de saldos deutors 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009.
4. Aprovació operació de préstec a llarg termini amb BBVA destinada a cancel·lar el 
préstec formalitzat amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors regulat 
al RDL 4/2012, de 24 de febrer.
5. Aprovació pla de reducció de deute 2014-2016.
6. Aprovació Pressupost General per a l'any 2015.
7. Modificació relació llocs de treball i aprovació plantilla pressupostària 2015.
8. Modificació ordenances fiscals 2015.
9. Declaració àmbits zones d'especial interès municipal per a l'aplicació de beneficis 
fiscals en obres de rehabilitació d'edificis subvencionades per l'AMB.
10. Modificació contracte gestió servei enllumenat públic i serveis de consum energètic.
11. Actualització preus contracte gestió servei públic recollida residus i neteja viària.
12. Aprovació minutes de tres convenis de col·laboració pel manteniment de vies 
públiques i serveis públics en urbanitzacions.
13. Aprovació inicial de la Disposició general de creació, modificació i supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal.
14. Aprovació inicial ordenança reguladora del procediment de denominació de les vies 
públiques i dels equipaments públics.
15. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de l'administració electrònica.
16. Aprovació inicial Modificació Pla General d'Ordenació àmbit del Parc de l'Avançada i 
del Paratge de la Roda.
17. Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència.

PART DE CONTROL

18. Especials assabentaments.
19. Moció de rebuig contra el recurs que paralitza el desenvolupament del Decret llei 
6/2013 contra la pobresa energètica.
20. Precs i preguntes.

L’alcaldessa

Rosa Boladeras Serraviñals



Corbera de Llobregat, 7 de novembre de 2014

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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