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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  21 DE JUNY 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 Reglament de l’ús i ocupació de la via o espais 
públics amb taules i cadires i altres elements per a terrasses de bars i similars. 
 
TERCER. Aprovació, si escau,  d’establiment del Servei públic de Punt d’informació 
i Agrobotiga 
 
QUART. Aprovació, si escau, de l’establiment del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia i dels requisits bàsics de l’Ajuntament de Móra la Nova 
i els seus ens dependents, subjectes a funció interventora. 
 
CINQUÈ. Aprovació definitiva, si escau, de l’expedient de desafectació d’un bé 
de domini públic. 
 
SISÈ. 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 aspectes relatius al 
programa ENFEINA’T 2017. 
 
SETÈ. Aprovació, si escau, de la petició de subvenció per al Finançament 
d’actuacions d’activitats de desenvolupament local. Exercici 2018. Execució 
2019. Actuació: “Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana 
fluvial del nucli de Móra la Nova. Fase III”. 

 

VUITÈ.  Proposta d´acord per l´aprovació provisional, si escau, de la Modificació 
puntual de les NNSS de planejament de Móra la Nova per l’actualització de la 
regulació dels usos. Exp. 1/2017 PG. 
 
NOVÈ. Proposta d´acord per l´aprovació inicial, 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. 
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DESÈ. Aprovació, si escau, de l´acord de  cessió gratuïta a favor de la Generalitat 
de Catalunya d´una finca urbana municipal. 
 
ONZÈ. Aprovació, si escau de la modificació de la composició de la Comissió de 
Fires. 
 

Móra la Nova, 18 de juny de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Piñol Jurado 
Secretari-interventor 
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