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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  26 DE JULIOL 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 municipal de polítiques de Dones de Móra la 
Nova, 2018-2021. 
 
TERCER. Aprovació, si escau, de la Modificació de Crèdits núm. 5/2018. 
 
QUART. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, 
per requerir l´aplicació d´una sèrie de mesures per a recolzar i reactivar el petit 
comerç local. 
 
CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, 
per crear unes zones d´aparcament i protegir les zones de vianants al casc antic de 
Móra la Nova. 
 
SISÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC-PM, per 
a construir una cambra higiènica adaptada i modificar la barana que limita les 
grades amb la pista de joc del Pavelló d´Esports Municipal de Móra la Nova. 
 
SETÈ. Despatx d’Ofici. 
 
VUITÈ. Donar comptes dels Decrets de l’Alcaldia. 
 
NOVÈ. Precs i preguntes. 
 
DESÈ. Precs i preguntes del públic assistent. 
 
Móra la Nova, 20 de juliol de 2018. 
 

 
 
 
 
 
Josep M. Piñol Jurado 

Secretari-interventor 
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