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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 07/09/2015
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 11/2016
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

Secció Resolutòria

2. Denunciar l'acord de condicions de treball per al personal funcionari de l'Ajuntament d'Ulldecona.
3. Denunciar el conveni col·lectiu de treball per al personal laboral de l'Ajuntament d'Ulldecona.
4. Aprovació de l’adhesió a l’addenda al conveni de col·laboració signat el 10 de juny de 2010 entre el Consorci Localret
y Telefónica de España, S.A.U., per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.
5. Aprovació del conveni tipus de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural  i  l’entitat  local  de l’Ajuntament d’Ulldecona,  per tal  de realitzar la  gestió forestal  a les forests de la seva
titularitat  de  forma  conjunta  amb  les  forests  de  titularitat  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
6.  Aprovació de l’addenda econòmica al  conveni  de col·laboració entre el  Departament d’Educació  i  l’Ajuntament
d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al curs acadèmic 2015/2016.
7. Declarar desert el contracte administratiu per adjudicar l'arrendament de les parcel·les núm. 10, 11, 12, 13 i 14 del
polígon industrial Valldepins III.
8. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.

Secció de Control

9. Declaració institucional “Mai Més Hiroshima i Nagasaki”, presentada per l'Alcaldia a instàncies de la xarxa d’Alcaldes
per la Pau.
10. Moció de suport a la proposta de cabals ecològics pel tram final del Riu Ebre i el Delta, aprovada per la comissió
per la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Moció presentada pel GM+U-AM.
11. Moció de suport al correllengua 2015. Moció presentada pel GM+U-AM.
12. Donació de compte de l’informe de subministrament d’informació 2n trimestre 2015.
13. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
14. Donació de compte de les condicions del contracte menor de serveis a subscriure entre l'Ajuntament d'Ulldecona i
Serproanimal, S.L., per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvagits al municipi
d'Ulldecona.
15. Precs i Preguntes.


