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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 EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació, d'acord amb l'establert 

a l'art.  38  del  ROF,  que  tindrà  lloc el proper dia  02 D’ABRIL DE 2019 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, de sorteig dels membres de les Meses electorals a 

constituir amb motiu de les Eleccions a Corts Generals 2019. 

 

TERCER. Aprovació, si escau, del  Conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regulen determinats aspectes 

relatius al Programa treball i formació 2018.  Projecte de recuperació del 

patrimoni cultural i ferroviari. 

 

QUART. Aprovació, si escau, del  Conveni entre l’Ajuntament de Móra la Nova i el 

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regulen determinats aspectes 

relatius al Programa treball i formació 2018. Manteniment i pintura del mobiliari 

urbà dels parcs i de les àrees de lleure. 

 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de les dades resultants de la revisió del padró 

d´habitants de Móra la Nova, a data 01/01/2019. 

 

SISÈ.  Aprovació, si escau, de la proposta d´acord de la petició de compatibilitat 

de personal laboral contractat temporalment a l’Ajuntament de Móra la Nova, 

per desenvolupar una activitat privada. 
 

Móra la Nova, 27 de març de 2019. 

 

 

 

 

 

Josep M. Piñol Jurado 

Secretari-interventor 
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