Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Convocatòria de 'Sessió ordinària del Ple Municipal, núm. 07/2020, a
celebrar el dia 29/10/2020.'

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Móra la Nova. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8577FE46B6804A91824E73A62445DEBD i data d'emissió 27/10/2020 a les 12:10:25

Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 29 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Sala de Plens

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 extraordinària del Ple Municipal,
núm. 06/2020, celebrada el dia 01/10/2020.
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PERSONAL
2. Aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament de Móra la Nova.
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SEGURETAT CIUTADANA
3. Aprovació, si escau, del Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Móra
la Nova i el Servei Català de Trànsit, sobre assumpció de les facultats de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes del
municipi de Móra la Nova.
4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament d’organització intern del
Servei dels Vigilants Municipals de l’Ajuntament de Móra la Nova.
HISENDA MUNICIPAL
5. Dació de compte del pla anual de control financer. Exercici 2019.
6. Aprovació dels comptes anuals. Exercici 2019.
MOCIONS
7. Aprovació, si escau, de la Moció conjunta que presenten els Grups
Municipals de JUNTSxMóra la Nova i ERC de rebuig a la decisió del Tribunal
Suprem d´Inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.
DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L´ALCALDIA I REGIDORIES
DELEGADES
8. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 260 al núm. 445 de
2020
PRECS I PREGUNTES
9. Precs i preguntes dels diferents grups polítics.

Règim de recursos:
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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.
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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
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