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ACTA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 
 
 

Identificació de la sessió  
 
Núm.:      3 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:   04 de Juny de 2015 
Horari:   12:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
Membres assistents  
 
Sr. Joan Piñol Mora, Alcalde 
Sr. Sixte Melchor Gimenez, Tinent Alcalde 
Sr. Conxita Mosegui Abella, Tinent Alcalde 
Sr. Julio Roca Font, Tinent Alcalde 
Sra. Monserrat Pineda Gimenez, Regidora 
Sra. Montserrat Torres Prades, Tinent Alcalde 
Sr. Josep Subirachs Pedret, Regidor 
Sr. Josep Sole Arnal, Regidor 
Sra. Concepcion Blasi Vila, Regidora 
Sr. Jose M. Dominguez Lozano, Regidor 
Sra. Dolors Gurrera Romo, Regidora 
Sr. Josep A. Moreno Vidal, Regidor 
Sr. Francisco M. Launes Andilla, Regidor 
Sra. Dora Fornos Clua, Secretaria-interventora acctal 
 
 

Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2.- Aprovació dels models de declaració d''incompatibilitats i declaració de béns patrimonials de 
l'ajuntament de Móra d'Ebre 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Atès el que disposa l'article 91 del R.O.F., R.D. 2568/86, de 28 de novembre.  
 
El secretari interventor procedeix a donar lectura de l'acta núm. 2/2015, corresponent a la sessió 
celebrada el passat dia 4 de maig de 2015, la qual és APROVADA PER UNANIMITAT dels membres 
assistents a la sessió.  
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                                                            ----------------  
 
2.- Aprovació dels models de declaració d''incompatibilitats i declaració de béns 
patrimonials de l'ajuntament de Móra d'Ebre 
 
1. ANTECEDENTS 
 
 
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui 
proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials i la declaració de les liquidacions 
dels impostos sobre la renda, Patrimoni, i en el seu cas, Societats. 
 
1.2. Aquestes declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la corporació, 
s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha de donar publicitat.  
 
1.3. El plenari de la Corporació, en sessió de data 13 de maig de 1995, aprovà els models de declaració i 
davant la necessitat d’actualitzar-los a la normativa vigent. 
 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
La secretaria informa que aquest format s’ajusta a la normativa vigent i que calía adaptar-lo ja que el que 
teniem s’havia aprovat als anys 90.  
 
3. PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de 
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord. 
 
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti un nou 
acord plenari que els modifiqui. 

 
 

Posada la proposta a votació la mateixa és aprovada per UNANIMITAT dels tretze membres que 
l’integren. 

*************** 
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I no havent-hi mes assumptes a tractar per ordre de la Presidència, s'aixeca la sessió, i per a fer-hi 
constar el que s'ha tractat i els seus acords presos, estenc la present amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde-
President.  
 
Mora d'Ebre, 04 de Juny de 2015          
 
V  i  P            La Secretarià-interventora acctal (Resolució DGAL de 26 de febrer)  
l'Alcalde-President             Dora Fornos Clua  
 
 
 
 
 
 
 


