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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  31 DE GENER 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, d’una rectificació d’errades materials en la relació de llocs 

de treball de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

TERCER. Aprovació, si escau, de l’acord definitiu de cessió gratuïta a favor de la 

Generalitat de Catalunya d’una finca urbana municipal al C. Farigola núm. 1, per 

destinar-la a la construcció d’un institut-escola. 

 

QUART. Aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord adoptat entre els representants 

municipals i els representants dels treballadors, funcionaris i laborals, de creació de la 

Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Móra la Nova. 

 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 

la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Móra la Nova, per l'execució de l’actuació 

subvencionada per l’ICAEN titulada: INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA PER A 

VEHICLES ELÈCTRICS. 

 

SISÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre el 

posicionament de rebuig al projecte del Macro abocador que es pretén construir al 

municipi de Riba-roja d’Ebre consensuat al darrer Consell d´Alcaldes de la Ribera d’Ebre 

de data 04/01/2019. 

 

SETÈ. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a 

la pròrroga dels pressupostos municipals de 2018. 

 

VUITÈ. Despatx d´Ofici. 

 

NOVÈ. Donar comptes dels Decrets de l´Alcaldia. 

 

DESÈ. Precs i preguntes. 

 

ONZÈ. Precs i preguntes del públic assistent. 

 

Móra la Nova, 28 de gener de 2019 

 

 

 

Josep M. Piñol Jurado 

Secretari-interventor 


		2019-01-28T13:31:27+0100
	CPISR-1 C Josep Maria Piñol Jurado




