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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 21/12/2015
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 15/2015
Tipus: Extraordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.

Secció Resolutòria

2. Reconeixement a la treballadora municipal, Ma. Josep Pomada Castell, pels vint-i-cinc anys de serveis prestats a 
l’Ajuntament i al treballador José Ma. Querol Comos per la seva jubilació. 
3. Aprovació del Pressupost Municipal 2016.
4. Delegar en el Consell Comarcal del Montsià l’exercici de la competència de la gestió dels residus del terme municipal
d’Ulldecona, amb efectes 1 de gener de 2016. 
5. Aprovació del conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de residus de l'Ajuntament 
d'Ulldecona a favor del Consell Comarcal del Montsià amb encàrrec de gestió al COPATE.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i Sorea. 
7. Aprovació de les clàusules addicionals cinquenes als convenis entre l’Ajuntament d'Ulldecona i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut), per les quals es fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament de les prestacions 
assistencials pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2015, en relació als consultoris locals dels barris el Castell, 
Sant Joan del Pas i els Valentins.
8. Acordar la fixació de les Festes Majors d’Ulldecona. 
9. Aprovació del Reglament de la seu electrònica i ordenança del registre electrònic. 
10. Aprovació de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la 
transparència.
11. Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic “L'Antic Molí”. 

Secció de Control

12. Moció a favor de la plataforma en defensa del transport sanitari a les Terres de l’Ebre salvem les ambulàncies. 
Moció presentada per l’Alcaldia a instàncies de Salvem les ambulàncies de les Terres de l’Ebre i oberta a tots els grups 
municipals. 
13. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Moció presentada pel grup municipal de 
Convergència i Unió (CiU). 
14. Moció per a la revisió de la nomenclatura de carrers dedicats a personatges feixistes a Ulldecona. Moció 
presentada pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
15. Donació de compte de l'informe d'intervenció relatiu a la distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici 
2014.
16. Donació de compte del conveni de col·laboració de l'àrea d'oliveres mil·lenàries de la Foia d'Ulldecona.
17. Donació de compte del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica 
entre l’Ajuntament d’Ulldecona i Sorea. 
18. Donar compte dels decrets d'alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local.
19. Precs i preguntes.


