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

Si no hi podeu assistir, us demano que ho comuniqueu a la Secretaria General de 
l'Ajuntament.

L’ORDRE DEL DIA de la sessió és aquest:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta del Ple de 9 de febrer de 2016.
2. Modificació de crèdits número 05/2016.
3. Aprovació addenda contracte de subministrament d'aigua potable.
4. Aprovació Primera Addenda pròrroga Conveni millora transport urbà.
5. Aprovació incorporació a l'Associació INNOBAIX.
6. Aprovació acta reconeixement línia de terme i assenyalament de les fites amb Pallejà.
7. Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Corbera 

de Llobregat i de Cervelló.

II PART DE CONTROL

8. Moció sobre els analisis i la qualitat de l’aigua a Corbera. (CUP)
9. Moció en suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de 

Catalunya. (CUP)
10.Moció sobre l’accessibilitat. (CUP)
11.Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 

Llobregat. (ESQUERRA, PSC, GiU i MxC)
12.Moció per a la creació d’aules d’estudi nocturnes durant les èpoques d’exàmens. (CDC-

JNC)
13.Donar compte d’altres resolucions d’Alcadia i/o assumptes de competència plenària.
14.Precs i preguntes.

Corbera de Llobregat, 4 de març de 2016

L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera
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