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NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA  
 
 
SR/SRA. 
 
Us notifico que, per  decret de l’Alcalde-President , de data 10 de Maig de 2017, s'ha resolt el següent:  
 
“PRIMER: Convocar el/la Plenari de la Corporació, per tal de celebrar sessió Ordinària, que tindrà lloc a la  
Sala de sessions  el proper 15 de Maig de 2017, 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 RD 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.  

 
SEGON: Fixar el següent ORDRE DEL DIA:  
 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades d'ençà la darrera sessió. 
3.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2016 
4.- Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020. 
5.- Donar compte de l'informe trimestral de morositat 1T 2017 
6.- Donar compte de l'execució trimestral pressupost 1T 2017 
7.- Aprovació rectificació Inventari General Consolidat a 31 de desembre de 2016 
8.- Aprovació inicial de les bases reguladores de l'atorgament de beques per l'adquisició 
de llibres escolars Curs 2017-2018 
9.- Ratificació de l'aprovació de la Memòria Definitiva del PAES de Móra d'Ebre 
10.- Ratificació de l'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2016-2019 
11.- Aprovació inicial del reglament de funcionament i utilització d'espais i equipaments 
municipals i materials. 
12.- Proposta eb relació a la sentància del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost 
sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana 
13.- Mocions 
14.- Informació Alcaldia 
15.- Precs i preguntes 
 

 
Li participo a vostè, perquè assisteixi a l'acte, recordant-li què, en cas de no poder-hi assistir, tindrà que 
justificar-ho per escrit.  
 
Móra d’Ebre, 10 de Maig de 2017 
 
 
 
 
 
Dora Fornos Clua 
Secretària interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer de 2013) 
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