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DECRET DE CONVOCATÒRIA  núm. 20140009   

 
 
 
Móra d'Ebre, 24 de Febrer de 2014 
 
 
D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 41.4 del Reglament d'Organització i Funcionament 
de les Entitats Locals, RESOLC:  
 
 
PRIMER: Convocar el/la Plenari de la Corporació, per tal de celebrar sessió Ordinària, que tindrà lloc a la 
Sala de sessions de l’ajuntament  el proper 27 de Febrer de 2014, a les 20:00 hores, en primera 
convocatòria, i dos dies desprès a la mateixa hora, en segona convocatòria, tal com disposa l'article 90 
del cos legal abans esmentat.  
 
SEGON: Fixar el següent ORDRE DEL DIA:  
 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte de la resolucions alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió 
3.- Aprovació del Padró d'Habitants a 01/01/2014 
4.- Aprovació de formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local, contra la Llei 
27/2013, de RSAL 
5.- Expedient de desplegament d'una infrastructura d'accés basada en fibra òptica  a Móra d'Ebre 
6.- Aprovació incial dels plans específics d'emergència d'actes de festa major i el pla 
d'autoprotecció del castell de focs 
7.- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Móra d'Ebre 
8.- Incoació expedient de resolució del projecte del Barranc de les Moreres 
9.- Aprovació provisional MP de les NNSSP Sectors 4 i 5 i P6 
10.- Aprovació provisional de la MP de les NNSSP en l'àmbit del C. Gardència 
11.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri 
municipal 
12.- Aprovació inicial de les bases d'execució del pressupost 
13.- Donar compte de l''informe de la morositat 4t trimestre de 2013 
14.- Donar compte dels informes d'execució del pressupost, 3r i 4t trimestre de 2013 
15.- Donar compte de l'informe anual de seguiment del pla d'ajust 
16.- Moció Unió de Pagesos de suport als pagesos i propierais afectats pels robatoris 
17.- Informació alcaldia 
18.- Precs i preguntes 
 

 
 
 
 
Joan Piñol Mora 
Alcalde de Móra d'Ebre  

 


