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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 07/03/2016
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 1/2016
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2015.
3. Aprovació de l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions.
4. Acceptació dels llegats a favor de l'Ajuntament d'Ulldecona que figuren en el testament del senyor Vicente Romeu
Castell.
5. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Molló de la Llacuna.
6. Derogació provisional de les bases reguladores dels ajuts de l'Ajuntament d'Ulldecona destinats a l'adquisició de
béns immobles per part de joves, de les bases reguladores de les subvencions per al foment agrari i de les bases
reguladores de subvencions municipals per al foment econòmic i industrial d'Ulldecona.
7. Aprovació inicial de les Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d'habitatges
al municipi d'Ulldecona.
8.  Aprovació  de  l’addenda econòmica  per  a  l’any 2015  al  conveni  marc  entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i
l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
9. Adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’Energia i el Clima.
10.  Aprovació  de  l’acord/conveni  regulador  de  les  condicions  de  treball  dels  empleats  públics  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona.
11. Declaració dels sectors, funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o afecten el funcionament
dels serveis públics essencials, de conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per l'any 2016.
12. Modificació de la plantilla i relació dels llocs de treball. Modificació de la plaça F-02, Interventor.
13. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació del capítol 15.
Regulació del sòl no urbanitzable.
14.  Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.  Modificació  d'una  illa
qualificada com a clau C a la població d'Ulldecona.
15. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 29 de gener de 2016, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Montsià i els Ajuntaments de la comarca del Montsià per l'execució del projecte Montsià
Actiu 2016.
16. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 29 de gener de 2016, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració
entre  el  Consell  Comarcal  del  Montsià  i  l'Ajuntament  d'Ulldecona per  a  la  realització  d'actuacions de foment  de
l'ocupació mitjançant el programa treball i formació per a persones aturades no perceptores.

Secció de Control

17. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’ajut RD Llei 4/2012.
18. Donar compte de l’informe de subministrament d’informació 4art. Trimestre 2015.
19. Donar compte de la liquidació del pressupost consolidat de l’exercici de 2015.
20. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2016-2019. 
21. Donar compte de les places socials per als menors en situació social.
22.  Donar  compte del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  de Cultura  de la  Generalitat  de  Catalunya,
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l’oficina de suport a la iniciativa cultural i l’Ajuntament d’Ulldecona, per a l’adequació de l’accés a l’abric VIII de les
pintures rupestres.
23. Moció en suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i per la creació d'un
front  institucional  per  la  defensa  del  territori.  Moció  presentada  pels  grups  municipals  Socialistes  Ulldecona-CP,
Convergència i Unió, Més Ulldecona-AM i la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona-PA.
24. Moció per la instal·lació de cartelleres als nuclis urbans d'Ulldecona, el barri Castell, els Valentins, Sant Joan del
Pas, les Ventalles i la Miliana. Moció presentada pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA
(CUP Ulldecona – PA).
25. Moció d'adhesió a la campanya no puc esperar! Moció presentada pel Grup municipal de Més Ulldecona-AM.
26. Manifest 8 de març de 2016 – Dia Internacional de les Dones. Declaració institucional presentada per l'alcaldia i
oberta a tots els grups municipals.
27. Donar compte dels decrets d'alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local.
28. Precs i preguntes.


