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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  28 DE FEBRER 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 la Modificació de Crèdit núm. 4/2019, per mitjà 

d´operació de crèdit. 

TERCER. Aprovació, si escau, de delegació a Base  del cobrament del preu públic 

pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals. 

 

QUART. Aprovació, si escau de compromís d’execució de l’actuació 

Rehabilitació del Camí de les Comes de Castellà – Ruta núm. 2 d´avís a la 

població, inclosa dins del PAMEN de Móra la Nova en el marc de subvencions  

per al finançament d’actuacions per a l’aplicació dels plans d’emergència 

nuclear exercici 2018. 

 

CINQUÈ. Aprovació, si escau, de la Memòria Valorada de l’actuació: 

Infraestructura de suport turístic i comercial per a la façana fluvial del nucli de 

Móra la Nova. fase III. 

 

SISÈ. Aprovació, si escau, de la proposta d´acord per l´aprovació, si escau, de 

l’aprovació de la MEMORIA VALORADA PER LA REHABILITACIÓ DEL CAMI DE LES 

COMES DE CASTELLÀ – RUTA NÚM. 2 D´AVÍS A LA POBLACIÓ, inclosa dins del 

PAMEN de Móra la Nova. 

 

SETÈ. Aprovació, si escau, de la proposta d´acord per l´aprovació del Text Refós 

de la Modificació puntual de les NNSS de planejament de Móra la Nova per 

l´actualització dels usos. 

 

VUITÈ.  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. 

 

NOVÈ. Aprovació, si escau, de la  modificació de la composició de la Comissió de 

Fires. 

 



 
 
 
  
 

  AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 
  DE 

 MÓRA LA NOVA 

C. Major, 88 – Tel. 977.40.03.47 – Fax 977.41.42.74 – 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre) C.I.F. P-4309500-I 
E-mail: ajuntament@moralanova.cat     -     wwww.moralanova.cat 

 

DESÈ. Aprovació, si escau de delegació a la Junta de Govern Local per noves 

designacions i per l’acceptació de renúncies de membres de la Comissió de Fires 
 

Móra la Nova, 25 de febrer de 2019 

 

 

 

 

 

Josep M. Piñol Jurado 

Secretari-interventor 
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