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NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

SR/SRA. 

Us notifico que, per decret de l’Alcalde-President de data 20 de desembre de 2018, 
s'ha resolt el següent: 

“PRIMER: Convocar el 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 desembre de 2018, a les 19:30 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 l'acta de la sessió anterior 
2.- Donar compte informe execució pressupost 3T/2018 
3.- Donar compte informe morositat 3T/2018 
4.- Donar compte informe seguiment pla ajust 3T/2018
5.- Aprovació exp. 10/2018 de modificació de crèdit 
6.- Aprovació expedient de pressupost general exercici 2019
7.- Adquisició parcel·la B finca Illa de Sauri
8.- Acceptació subvenció ENRESA
9.- Expedient UTE, delegació competències en la JGL
10.- Aprovació inicial mapa capacitat acústica de Móra d’Ebre
11.- Cooperacions municipi de BONSON
12.- Moció GM de CIU, en defensa del futur de la gestió hospital de 
Móra d’Ebre
13.- Moció CM de PSC, sobre el futur de la gestió hospital de Móra 
d’Ebre
14.-  Moció GM d’ERC, sobre el  futur  de la  gestió hospital  de Móra 
d’Ebre
15.-  Moció  GM de  CIU  de  retirada  del  recurs  d’inconstitucionalitat 
impost CCNN
16.-  Moció  GM  d’ERC  de  retirada  del  recurs  d’inconstitucionalitat 
impost CCNN
17.- Moció GM de CIU, en favor de l’absolució dels presos polítics
18.-  Moció  GM  d’ERC,  de  rebuig  petició  dels  anys  de  presó  als 
processats 1 d’octubre
19.- Moció AMI/ACM, de denúncia del bloqueig jurídic i de suport als 
presos polítics en vaga de fam
20.- Moció del GM d’ERC, sobre els plans exteriors d’emergència de 
les CCNN
21.-  Donar  compte  resolucions  i  decrets  dictats  d'ençà  la  darrera 
sessió 
22.- Informació presidència 
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23.- 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, document signat electrònicament

Tel.  977 40 00 12       
Fax 977 40 09 55      

e-mail  ajuntament@moradebre.cat
http://www.moradebre.cat

mailto:ajuntament@moradebre.cat

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Móra d'Ebre
	2018-12-20T14:29:30+0100
	Móra d'Ebre
	Diego Navarro Pascual - DNI 39850820P (SIG)
	Ho accepto




