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

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta de Ple de 8 de març de 2016.
2. Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 07/2016.
3. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2016.
4. Modificació ordenança fiscal número 11 - Taxa per la prestació dels serveis 

d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses.
5. Suspensió potestativa de diverses tramitacions en determinats àmbits qualificats 

d'equipament públic.
6. Aprovació conveni per a la connexió de l’enllumenat del vial privat al carrer del Cim.
7. Aprovació conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de 

Salut Pública amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
8. Designació representant en el Consell de Mobilitat de l'AMB.

II PART DE CONTROL

9. Moció a favor d'un debat participatiu sobre el model de gestió de l'aigua a Corbera de 
Llobregat. (CDC)

10.Moció de suport als ajuntaments i càrrecs electes investigats per l'audiència nacional i 
al dret a decidir. (CUP)

11.Moció per modificar l'articulat de l'ordenança de civisme de Corbera de Llobregat.(CUP)
12.Moció per a demanar a l'estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya 

de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.(ERC, MxC)
13.Moció en contra de l'acord entre la UE i l'estat de Turquia. (ERC, MxC)
14.Moció en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica.(ICV-Movem 

Corbera, CUP)
15.Donar compte de l'aprovació del Pla Pressupostari a Mitjà Termini del període 2017-

2019, que inclou les previsions pressupostàries de l'exercici 2016.
16.Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 

corresponent a l’exercici 2015.
17.Donar compte de l’informe de morositat 1r trimestre 2016.
18.Donar compte de l’informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 1r 

trimestre 2016.
19.Donar compte d’altres resolucions d’Alcadia i/o assumptes de competència plenària.
20.Precs i preguntes.

Corbera de Llobregat, 6 de maig 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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