SESSIÓ

CARÀCTER

QUI PRESENTA

28-sep.-11
28-dic.-11
28-mar.-12

Ordinària
Extraordinària
Ordinària

10-may.-12
28-jun.-12
31-jul.-12
7-nov.-12
30-ene.-13

Ordinària
Extraordinària
Ordinària
Ordinària
Ordinària

CIU + PSC + ERC
INSTITUCIONAL
ERC
PSC
ERC
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

26-mar.-13

Ordinària

29-abr.-13

Ordinària

27-jun.-13
8-ago.-13

Ordinària
Ordinària

30-oct.-13

Ordinària

19-dic.-13

Ordinària

27-feb.-14
11-mar.-14
10-abr.-14
28-jul.-14
22-sep.-14
29-oct.-14
24-dic.-14

Ordinària
Extraordinària i urgent
Ordinària
Extraordinària
Extraordinària i urgent
Ordinària
Ordinària

4-may.-15
14-jul.-15

Extraordinària
Extraordinària

20-ago.-15

Ordinària

8-oct.-15

Ordinària

28-dic.-15

Ordinària

29-feb.-16

Ordinària

21-abr.-16

Ordinària

CIU
CIU
CIU
CIU
INSTITUCIONAL
ERC
ERC
PSC
CIU
ERC
CIU
CIU
ERC
CIU
CIU
CIU
PSC
PSC
PSC
URGÈNCIA
INSTITUCIONAL
UNIÓ DE PAGESOS
ALCALDIA

CiU
PSC
ASSOCIACIONS MUNICIPALISTES
CIU
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
INSTITUCIONAL
CIU + ERC + PSC
CIU + ERC
ERC
ERC
ERC
PSC
CIU + ERC
ERC+CIU+PSC
ERC+CIU
ERC+CIU
PSC
CIU+ERC+PSC
PSC
ERC
ERC
INSTITUCIONAL

TÍTOL
Moció en suport de l'escola catalana
Moció per a un finançament català
Moció creació de l'associació municipis per la independència
Moció per fer públic el deute de la generalitat amb l'ajuntament
Moció per la construcció o reforma de l'escola lluis viñas
Cabal mínim sigui el que estableix la comissió de sostenibilitat de les TTEE
Dret de vot dels carrecs electes municipals
Manifest sobre els transvasaments del riu ebre
Moció a favor de la finalització de tot l'arc mediterrani
Moció per reclamar a l’estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit a catalunya
Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de catalunya
Moció en relació a l’estat del ferm de la carretera n-420, tram falset -móra d’ebre
Moció en suport als treballadors i treballadores que es puguin veure afectats per l’ero presentat per ercros de flix
Declaració institucional de l’ajuntament de móra d’ebre sobre tv3 i catalunya ràdio
Moció per la millora i seguretat del mercat setmanal
Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’ajuntament de móra d'ebre.
Demanar la devolució integra dels diners als afectats de les “participacions preferents” emeses per les entitats financeres
Mocio sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL)
Moció en defensa del català a la franja de ponent i per la supressió de les denominacions LAPAO i LAPAPYP de la Llei de Llengües d'Aragó
Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis (i els consells comarcals)
Moció Pla Conca de l'Ebre
Moció perque l'Ajuntament de Móra d'Ebre s'impliqui en la resolució de la problemàtica laboral que afecta al grup Cementos Portland Valderribas
Moció per l’aturada definitiva i desmantellament del projecte castor
Moció de rebuig als pressupostos generals de l’estat pel 2014
Moció de rebuig a la LOMCE del govern espanyol
Moció pel manteniment de les oficines de Catalunya Caixa als pobles petits
Moció de rebuig a l'avantprojecte de Llei de reforma del sistema de pensions
Moció sobre la Llei de Dependència
Moció sobre les demarcacions registrals i notarials
Moció a favor de la consulta
Moció en suport als pagesos i propietaris afectats per l’onada de robatoris a les explotacions agràries i ramaderes i al món rural
Proposta d'alcaldia en relació a la Declaració Institucional en contra del Pla Hidrològic en la Conca de l'Ebre
Moció de suport a la candidatura per la declaració de patrimoni de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
Manifest pacte territorial de les Terres de l'Ebre pel Dret a Decidir
Acord de l'ajuntament de Móra d'Ebre de suport a la convocatòria de consulta de Catalunya del 9 de novembre de 2014
Moció grup municipal de CIU, de suport al Govern de Catalunya, en relació a la suspensió temporal de la normativa referent a la pobresa energètica
Moció per reclamar trens dignes al nostre territori
Moció d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya
Moció de declaració de responsabilitat pel 9N
Declaració de suport al Sr. Pere Muñoz (alcalde de Flix)
Moció institucional de suport a l'esport català
Moció de recolzament de la commemoració de la Diada de l'11 de Setembre
Moció sobre la proposta de cabals ecològics del riu Ebre i Delta
Moció en suport al correllengua 2015
Moció per arranjar la teulada del pavelló esportiu
Moció de suport a la creació de la prestació "Garantia+55" proposada per UGT-Catalunya
Moció per la col·locació definitiva de la placa al Carrer Artur Bladé i Desumvila
Moció en relació al conflicte de la Mediterrània
Moció en relació a la N-420
Moció en relació a l'imputació del president Mas per l'organització del 9N
Moció relativa a la violència contra les dones
Moció pel foment de la mobilitat sostenible i l'eficiència energètica
Moció per la millora de la transparència informativa de l'Ajuntament, dels seus comptes municipals i càrrecs públics
Moció sobre les ambulàncies a les Terres de l'Ebre
Moció en suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
Moció en suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre
Moció en suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil
Moció de rebuig a la suspensió de la conselleria d'afers exteriors
Moció sobre els acords de la conferència sobre el Canvi Climàtic de Paris 2015
Moció del món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia
Moció per destinar a les TTEE els recursos obtinguts per l'impost sobre les Centrals Nuclears
Moció sobre la retirada de la simbologia i el nomenclàtor franquista al terme municipal de Móra d'Ebre
Moció per al desplegament de la llei contra la LGTBfòbia
Moció a favor de la reforma horària

VOTACIÓ
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
SI (CIU+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
SI (ERC) - ABS (PSC) - NO (CIU+PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (PSC) - ABS (CIU+ERC+PP)
SI (CIU+ERC) - NO (PSC+PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (PSC) - NO (CIU+ERC+PP)
SI (ERC+PSC) - NO (CIU+PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT

OBSERVACIONS
Roca Font s'excusa
----Pineda Giménez s'excusa
Blasi Vila s'excusa
---------Melchor Giménez s'absenta
-----Moreno Vidal s'excusa
--Melchor Giménez s'absenta
Dominguez Lozano s'excusa
-----Moreno Vidal s'excusa
Moreno Vidal, Dominguez Lozano i Blasi Vila s'excusen
-Moreno Vidal s'excusa
-----------------------------

SESSIÓ

CARÀCTER

QUI PRESENTA

9-jun.-16

Ordinària

CIU
ERC+CIU
INSTITUCIONAL
ALCALDIA
ALCALDIA
ERC
CIU

22-jun.-16

Extraordinària i urgent

15-sep.-16

Ordinària

19-dic.-16

Ordinària

27-feb.-17

Ordinària

ERC
ERC+CIU
PSC
ERC
PSC
CIU
CIU+ERC+PSC
PSC
PSC
PSC

21-jun.-17

Ordinària

27-feb.-17

Ordinària

CIU
ERC
ACM+FMC+LOCALRET
PSC
PSC
PSC

25-oct.-17

Ordinària

20-nov.-17
28-dic.-17
22-feb.-18

Extraordinària
Ordinària
Ordinària

26-abr.-18

Ordinària

28-jun.-18

Ordinària

16-ago.-18
21-sep.-18
25-oct.-18
27-dic.-18

Ordinària
Extraordinaria
Ordinària
Ordinària

26-feb.-19

Ordinària

8-ago.-19

Ordinària

CIU
PDeCAT
PDeCAT
ERC
ERC
PDeCAT
PSC
-UGT - CCOO
PSC
ERC
ACM
PSC
ERC
ERC
CiU
ERC
ACM
CIU+ERC+PSC
ERC
PSC
ERC
-ACM
CiU+PP+PSC
ERC
CiU+ERC+PSC+PP
AMI/ACM
CiU
ERC
PSC
Institucional
CiU
PSC
Fem
Fem
JxM

TÍTOL
Moció en defensa de les diputacions
Moció per l'aplicació de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear
Moció en suport a l'Ajuntament i al poble de Flix pel tancament d'ERCROS
Proposta d'alcaldia vers l'acord plenari de nomenament d'alcalde honorari i perpetu
Proposta d'alcaldia vers la problemàtica de l'hospital Sant Joan de Reus
Moció per a la instal·lació de rètols de l'AMI a l'entrada del municipi
Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Moció de suport a la marxa som a Móra d'Ebre
Moció per un nou país lliure de corrupció d'estat
Moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
Moció per impulsar mesures justes, democràtiques i sostenibles per assolir un acod transatlàntic per al comerç i la inversió entre la UE i els EUA
Revocació del nomenament de Francisco Labadie Otermin coma fill adoptiu de Móra d'Ebre
Moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica
Moció en relació amb el desdoblament de la Carreta des d'Alcolea fins a Tarragona (N211 i N420)
Moció per instar a la Generalitat de Catalunya a la creació immediata de l'autoritat de la mobilitat de les TTEE - PRIORAT
Moció proposta d'Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia
Moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel
compliment del protocol de pobresa energètica
Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, irph, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu
acompanyament i assessorament en el procés de reclamació
Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referendum
Moció per al desmantellament de les instal·lacions del projecte castor
Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
Moció proposta d'Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia
Moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel
compliment del protocol de pobresa energètica
Moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, irph, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu
acompanyament i assessorament en el procés de reclamació
Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel Referendum
Moció de condemna dels fets succeïts l'1 d'octubre de 2017 amb motiu del referèndum d'autodeterminació
Moció de suport a l'escola catalana i de rebuig als atacs rebuts darrerament
Moció de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya amb motiu dels referèndum de l'1 d'octubre
Moció exigint la llibertat immediata dels presidents d'OC i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, empresonats per l'Audiència Nacional
Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya per l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola
l'ANC
-Moció en suport de l'aturada del 8M
Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats
Moció per posar el nom espai de l'1 d'octubre a la plaça de davant del teatre municipal de Móra d'Ebre
Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes
Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol
Moció per a revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i imitjans de comunicació públics
Moció per a la commemoració del dia internacional de les dones
Moció per l'alliberament dels presos i preses polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol
Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de aparell de l’estat espanyol
Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària
Moció per reclamar la finalització urgent de les obres de neteja de l'embassament de Flix
Moció en defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals
Moció sobre la xarxa d'impulsors als municipis de la garantia juvenil
Moció en suport IES Palau St. Andreu de la Barca
-Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre
Moció en defencsa del futur de la gestió i les inversions a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
Moció sobre el futur de la gestió Hospital Comarcal Móra d'Ebre
Moció per la retirada del recurs d'inconstitucionalitat sobre l'impost CCNN
Moció de denúncia del bloqueig jurídic i de suport als presos polítics en vaga de fam
Moció a favor de l'absolució dels presos polítics
Moció sobre els plans exteriors d'emergència CCNN
Moció per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia
Declaració institucional de rebuig al projecte del macro abocador de Riba-roja d'Ebre
Moció en relació a la construcció de l'heliport
Moció per demanar al COPATE finançament plurianual tractaments plagues
Moció aportar retribució del ple a la campanya Rebrotarem
Moció en relació a millores a les campanyes de prevenció d'incendis forestals
Moció en defensa dels drets civils i polítics

VOTACIÓ

OBSERVACIONS

SI (CIU+PP) - ABS (ERC+PSC)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
SI (ERC) - NO (CIU+PP+PSC)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PP) - ABS (PSC)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+PSC+PP) - NO (ERC)
UNANIMITAT

------------Olivan Gallardo s'excusa
--Piñol Mora s'excusa
--

UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (CIU+PSC+PP) - NO (ERC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC) - NO (PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
-SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
SI (PSC) - ABS (CIU+ERC+PP)
SI (CIU+ERC) - ABS (PP) - NO (PSC)
SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC) - NO (PSC+PP)
SI (CIU+ERC) - NO (PSC+PP)
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CIU+ERC+PSC) - ABS (PP)
-SI (CIU+ERC) - ABS (PSC+PP)
SI (CIU+PSC+PP) - ABS (ERC)
SI (ERC) - NO (CiU+PP) - ABS (PSC)
UNANIMITAT
SI (CiU+ERC) - ABS (PSC+PP)
SI (CiU+ERC) - ABS (PSC+PP)
UNANIMITAT
NO (CIU+ERC+PP) - SI (PSC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (JxM+PSC+Fem+TiT) - ABS (ERC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (JxM+ERC+Fem+TiT) - ABS (PSC)

Melchor Giménez s'absenta
---Piñol Mora s'excusa
-Melchor Giménez s'absenta
-----------------------Roca (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Pineda (CiU) s'excusa
Roca (CiU) i Amorós (ERC) s'excusa
Roca (CiU) i Amorós (ERC) s'excusa
Roca (CiU) i Amorós (ERC) s'excusa
-----

SESSIÓ

CARÀCTER

QUI PRESENTA

14-oct.-19
29-oct.-19

Extraordinària
Ordinària

18-dic.-19
27-feb.-20

Ordinària
Ordinària

10-jul.-20

Ordinària

29-oct.-20

Ordinària

29-des-20

Ordinària

25-feb.-21
13-may.-21

Ordinària
Ordinària

22-jul.-21
30-sep.-21

Ordinària
Extraordinària

28-oct.-21
25-nov.-21
17-feb.-22

Ordinària
Ordinària
Ordinària

ACM+AMI
JxM+PSC+ERC+Fem
PSC
JxM+ERC+FEM
ERC
Unió de Pagesos
JxM
ERC
JxM
ERC
ERC
PSC
ERC
PSC
PSC
PSC
JxM
FMC
Consells Esportius CAT
FEM
FEM
JxM+ERC+PSC+TTxMdE+Cano
Unió de pagesos
PSC
JxM
CUP
JxM
ERC
Unió de pagesos
ERC
PSC
PSC
--JxM
PSC

TÍTOL
Moció reclamant llibertat dels presos polítics
Moció per la defensa dels drets energètics
Moció en relació a l'eix occidental
Moció en defensa dels CDR
Moció en relació a les dones deportades
Moció en defensa de la fruita dolça
Moció en rebuig a la resolució de la JEC respecte el MH Quim Torra i Oriol Junqueres
Moció del dia internacional de les dones
Moció per exigir la millora dels serveis ferroviaris a les TTEE
Moció per declarar MdE lliure de racisme
Moció per un servei ferroviari digne
Moció per un turisme segur i sostenible
Moció per exigir el pagament de les prestacions econòmiques als afectats per un ERTO
Moció pel desdoblament de la C-12
Moció pel desdoblament de la C-44
Moció adhesió pacte de TEGUISE contra el maltracte animal
Moció en relació a la sentència del tribunal suprem
Moció reclamant un paper actiu dels municipis en la gestió dels fons NextGeneration
Moció per declarar l'activitat física "Bé essencial"
Moció en suport al poble saharaui per la deriva armada i ocupació del Guerguerat
Moció en rebuig al trasvassament a la Conca de Barberà, dissolució CAT i presentar alegacions al PHN
Moció relativa a les infraestructures i estructures de comunicació i mobilitat que travessen el municipi de Móra d'Ebre
Moció per tal que s'inclogui CAT a les zones afectades greument pel temporal Filomena
Moció en relació al 8 de març, dia internacional dels dret de les dones
Moció en relació al tancament de l'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre
Moció en relació als macroparcs eòlics
Moció en relació a la sentència del tribunal suprem
Moció en suport a l'amnistia
Moció de denúncia de les línies MAT projectades de l'Aragó cap a Cataluna
Moció per l'eliminació del cablejat de les façanes i el soterrament del cablejat aeri
Moció en relació a la situació de les dones a l'Afganistan
Moció de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI
--Moció de suport al model d'escola i de defensa de la llengua catalana
Moció per a la construcció d'un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre

VOTACIÓ
UNANIMITAT
UNANIMITAT
Sí (JxM+PSC+TiT) - ABS (ERC+CUP)
Sí (JxM+ERC+Fem+TiT) - ABS (PSC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (JxM+ERC+Fem+TiT) - ABS (PSC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (JxM+TTxM+PSC) - ABS (ERC+CUP)
SI (JxM+TTxM+ERC+CUP) - ABS (PSC)
NO(JxM+ERC+CUP+TTxM) - ABS (Cano) - SI (PSC)
NO(JxM+ERC+CUP+TTxM) - ABS (Cano) - SI (PSC)
UNANIMITAT
SI (JxM+TTxM+ERC+CUP) - ABS (PSC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
SI (CUP+ERC+TTxMdE) - ABS (JxM+PSC+Cano)
NO(JxM+ERC+PSC+TTxM+Cano) - - SI (CUP)
SI (JxM+ERC+PSC+TTxMdE+Cano) - ABS (CUP)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
AJORNADA
SI (JxM+ERC+CUP+Cano) - ABS (PSC)
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
UNANIMITAT
--SI (JxM+ERC+CUP+TTxMde+Cano) - ABS (PSC)
SI (JxM+PSC+CUP+TTxMde+Cano) - ABS (ERC)

OBSERVACIONS
Latorre i Gurrera s'excusen
------------Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
------Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
Latorre s'excusa
Campos s'excusa
Campos s'excusa
Campos s'excusa
Campos s'excusa
Campos s'excusa
-----

