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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 05/09/2016
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 6/2016
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al
finançament del transport no obligatori, curs 2015/2016.
3.  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 2016/2017.
4. Aprovació de les clàusules addicionals sisenes 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 2016, en relació als consultoris locals dels barris el Castell,
Sant Joan del Pas i els Valentins.
5. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per incorporar,
en relació a les llicències per a la tinença i ús d'armes de categoria 4a.
6. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2015.
7. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes de Sant Lluc d'Ulldecona per a l'any 2016.
8. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 1 d'agost de 2016, relatiu a la pròrroga de la vigència del pla local de
joventut 2012-2015.

Secció de Control

9. Moció sobre la mobilitat i la problemàtica del transport a les Terres de l'Ebre. Moció presentada per l'alcaldia a
instàncies del Consell Comarcal del Montsià i oberta a tots els grups municipals.
10. Comunicacions oficials:

Registre general d’entrada 1872, de 14 de juliol de 2016. Cancel·lació de la inscripció del Consorci de TV local
TTEE en el Registre del Sector Públic de Catalunya del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.

11. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
12. Precs i Preguntes.


