
Referència: RN
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió extraordinària del Ple Municipal, núm. 04/2020, a
celebrar el dia 22/062022'
 
Identificació de la sessió
 

PleÒrgan: 
ExtraordinàriaSessió: 

Francesc Xavier Moliné RoviraPresident/a: 
Josep Maria Piñol JuradoSecretari/ària: 

22 de juny de 2022Dia: 
19:30Hora d'inici: 

Sala d'ActesLloc: 
 
Convocats
 

Sr. Jesús Álvarez Vilas
Sra. Laura Griñó Serret
Sra. Miriam Vinaixa Rey
Sr. Ferran Rosich Prunera
Sra. Maria Font Vallespí
Sra. M.Carmen Rios Moreno
Sr Marc Fontanet Giné
Sr. Carlos Vidiella Mauri
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes
Sr. Jordi López Leor

 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA

SECRETARIA
 
1. Aprovació si escau, de l´acta de la sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 03
/2020, celebrada el dia 28/04/2022
 
FESTES LOCALS
 
2. Aprovació, si escau, dels dies de festa local per l'any 2023
 
INTERVENCIÓ
 
3. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 04/2022, de suplement
de crèdit/crèdit extraordinari, finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
 
RECAPTACIÓ
 
4. Aprovació, si escau, de la Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 27T,
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis a la Llar d'infants de Móra la
Nova "El Comellar" (LLAR D'INFANTS)
 
FONS ENRESA
 
5. Aprovació, si escau, de la petició de subvenció per al finançament d’
actuacions d’activitats de desenvolupament local. Fons ENRESA exercici 2023.
Actuació “Comunitat energètica a Móra la Nova”. Exp. 4309440003-2022-
0000838.
 
MOCIONS
 
6. Aprovació, si escau, de la moció que presenta l´Alcadia de Móra la Nova en
defensa dels Jutges i Jutjats de Pau,
 

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


