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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 02/05/2016
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 2/2016
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar
(excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària del municipi d'Ulldecona. Acordar simultàniament
l'obertura de convocatòria pública d'aquestes subvencions per l'anualitat 2016.
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i l'Associació de Voluntaris de Protecció civil
del municipi d'Ulldecona.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al
lliurament dels volants de convivència de l'alumnat sol·licitant d'ajuts educatius del Consell Comarcal del Montsià.
5. Aprovació del conveni de col·laboració per protegir l'entorn natural conegut com a Fondo L'Arión.
6. Declaració de 52 oliveres del terme municipal d'Ulldecona com a arbres d’interès local i sol·licitud de declaració
d’arbres monumentals al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
7. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels Valentins, El Castell i Ulldecona
per a l'any 2016.

Secció de Control

8. Moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la il·legal valoració cadastral de les construccions indispensables
pel desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de la
Unió de Pagesos de Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
9. Moció de suport a la Marxa Som. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de l'associació Pas i oberta a tots els
grups municipals.
10. Moció referent al procediment de regularització cadastral. Moció presentada pel Grup municipal Més Ulldecona -
Acord Municipal (+U-AM).
11. Moció de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. Moció presentada pel Grup
municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
12.  Declaració  institucional  de  suport  a  les  represaliades  polítiques.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  de  la
Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
13. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
14. Precs i Preguntes.


