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Senyor/a, 
 

Mitjançant la present, i d'acord amb el Decret d'Alcaldia de data d'avui, em plau convocar-lo 
a la sessió ORDINÀRIA del Ple de la Corporació, d'acord amb l'establert a l'art.  38  del  ROF,  
que  tindrà  lloc el proper dia  24 D’OCTUBRE DE 2018 a les 19.30 hores, a la Sala de Sessions 
d'aquest Ajuntament amb l'ORDRE DEL DIA que a continuació es detalla, i pregant-li que en 
cas de no poder-hi assistir ho comuniqui amb temps suficient d'acord amb l'art. 12.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 

ORDRE DEL DIA 

 
PRIMER. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior. 

 
SEGON. Aprovació, si escau, del Pla Intern d´Igualtat de l´Ajuntament de Móra la Nova, 2018-
2021. 
 

TERCER. Aprovació, si escau, del Pla de Turisme de Móra la Nova  - Estratègia pel 

desenvolupament del turisme. 

 
QUART. Aprovació, si escau,  de la revisió i actualització del Pla d’Actuació Municipal en 
Emergència Nuclear (PAMEN). 
local. 
 
CINQUÈ. Aprovació, si escau, del conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Móra la 
Nova i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
 
SISÈ. Aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual de les NNSS de Planejament de 
Móra la Nova per l´actualització de delimitacions de Polígons d´Actuació Urbanística, i 
regulació de les piscines i barbacoes, Exp. 1/2018 PG. 
 
SETÈ. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal del PSC en relació als 

propers pressupostos municipals del 2019. 
 
VUITÈ. Aprovació, si escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’ERC per la retirada 
del recurs d’inconstitucionalitat sobre l’impost català que grava el risc mediambiental de la 
producció , manipulació i transport, custòdia i emissions d’elements tòxics a les centrals 
nuclears. 
 
NOVÈ. Despatx d’Ofici. 
 
DESÈ. Donar comptes dels Decrets de l’Alcaldia. 
 
ONZÈ. Precs i preguntes. 
 
DOTZÈ. Precs i preguntes del públic assistent. 
 
Móra la Nova, 17 d’octubre de 2018. 

 
 
 
 
Josep M. Piñol Jurado 
Secretari-interventor 
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