
Data Decret: 17 de maig de 2019

Decret: 2019-0000015

Òrgan: Alcalde

Assumpte: (GOV) Convocatòria de 'Ple extraordinari de
data 22/05/2019'

Josep Maria Piñol Jurado

Exp: 4309440003-2019-0000121

Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que

s'indica, l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita literal:

 
Identificació de la sessió
 

PleÒrgan: 

ExtraordinàriaSessió: 

Francesc Xavier Moliné RoviraPresident/a: 

Josep Maria Piñol JuradoSecretari/ària: 

22 de maig de 2019Dia: 

19:00Hora d'inici: 

Sala de PlensLloc: 

 
Convocats

Sr Marc Fontanet Giné
Sr. Jesús Álvarez Vilas
Sr. Jordi López Leor
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes
Sra. Miriam Vinaixa Rey
Sr. Ferran Bladé Pujol
Sra. Laura Griñó Serret
Sr. Ivan Vilanova Arrufat
Sra. Eva Vallespí Suñé
Sra. Montserrat Pedret Risco

 
ORDRE DEL DIA

 

 



1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

 

2. Sol·licitud de subvenció als Fons ENRESA 2020-2021. Actuació “Recuperació i

valorització del patrimoni cultural històric ferroviari”

 

3. Aprovació conveni de col.laboració interadministrativa entre l’ajuntament de Móra

la Nova i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es regula determinats

aspectes relatius al programa Enfeina’t 2018.

 

4. Modificació de la composició de la Comissió de Fires

 

5. Aprovació, si escau, del DUPROCIM (Document únic de protecció civil de Móra la

Nova -de data abril 2019-)

 

6. Modificació de crèdits 8/2019 CE_SC, finançat amb recursos procedents del

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals. Proposta pel Ple

 

7. Aprovació de la Modificació nº 8 de la Relació de llocs de treball

 

8. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Exercici 2019

 

9. Aprovació de la Modificació del Conveni col·lectiu del Personal Laboral

 

10. Modificació de l'acord de condicions de personal funcionari

 

11. Moció per donar suport al cos de la guàrdia municipal/vigilants muncipals.

 

 

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu

de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva

notificació.

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant

el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la

seva notificació

Tota la documentació de la sessió la podeu trobar accedint a Sessions òrgans

de govern



Secretari Interventor

Josep Maria Piñol Jurado


