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NOTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA  

 
 
SR/SRA. 
 
 
Us notifico que, per  decret de l’Alcalde-President, de data 13 de Febrer de 2019, 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 21 de Febrer de 2019, 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 4T/2018 
3.- Donar compte informe morositat 4T/2018 
4.- Donar compte informe seguiment pla ajust 4T/2018 
5.- Aprovació exp. 2/2019 de modificació de crèdit 
6.- Adhesió, al model bàsic d’assistència de la Diputació de Tarragona, per a la implantació de la 
funció interventora limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable pels ens locals del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. 
7.- Aprovació provisional MP NNSSP trasllat zona verda P18A 
8.- Moció del GM del PSC, per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia 
9.- Declaració institucional de l’ajuntament de Móra d’Ebre de rebuig al projecte del macro 
abocador de Riba roja d’Ebre  
10.- Moció del GM de CIU, en relació construcció de l’heliport 
11.- Donar compte resolucions i decrets dictats d'ençà la darrera sessió 
12.- Informació presidència 
13.- 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, 13 de Febrer de 2019 
 
 
 
 
 
Diego Navarro Pascual 
Secretari interventor acctal (Decret 53/2011) 
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