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CA/ss 
CONVOCATÒRIA 

 

P L E 
 
En 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, quedeu convocat/da a la sessió ordinària del 
PLE d’aquest Ajuntament, que tindrà lloc a la sala de sessions el proper dia 20 de 
desembre de 2012, que començarà a les 20 hores, i finalitzarà previsiblement a 
les 21 hores, per tractar els assumptes que configuren el següent, 
 
 

ORDRE DEL DIA  
I 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
1.  Aprovació de l’acta núm. 13/12 corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de 

novembre d’enguany1. 
 
2. Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona: 
 

2.1. Decret núm. 7373/12 de data 27 de novembre, mitjançant el qual 
s’actualitzen les dades del conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’ensenyament i 
aquest Ajuntament, pel qual es formalitza una subvenció directa per al 
funcionament de l’Espai de Benvinguda Educativa (EBE), durant el curs 
2011/2012. 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
3. Desestimar les reclamacions formulades pel Grup Municipal de Convergència i 

Unió, i aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció i les Ordenances Fiscals per l’exercici de 2013. 

 
4. Complementar l’acord aprovat en el Ple del mes de setembre de 2012, en el 

sentit d’establir els supòsits excepcionals en els que es podran complementar 
fins al 100% de les retribucions les incapacitats temporals. 

                                         
1 L’esborrany de l’Acta que se sotmetrà a votació en aquesta sessió es troba a la vostra disposició, a 
efectes de consulta, a la Intranet municipal (http://cor8/) 
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5. Aprovar l’Acord de la Comissió Paritària de data 13 de Desembre de 2012, per el 
desenvolupament de les previsions de l’article 5, del Capítol 15è, del vigent 
Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions pel personal al servei de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat. 

 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
6. Prorrogar l’actual Pla Local d’Habitatge de Cornellà de Llobregat, pel període 

2013-2014, ambdós inclosos. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PSC, per demanar la continuïtat del 

finançament del servei de teleassistència de Cornellà. 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, per prevenir els desnonaments 

de la residència habitual. 
 
3. Precs i preguntes. 
 
 
De conformitat amb l’Ordre del Dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, en 
primera convocatòria i de no existir el quòrum de constitució requerit, quedarà 
automàticament convocada la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores 
després, pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta 
Alcaldia, a través de la Secretaria General, al telèfon 93.377.02.12, extensió 1215, 
indicant els motius que ho justifiquen. 
 
 
Cornellà de Llobregat, 14 de desembre de 2012 
 
Aprovat 
L’ALCALDE,  LA SECRETÀRIA GENERAL, 
 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sra. Carmen Alonso Higuera 


