
Carrer Major, 49 l 43550 Ulldecona l Tel 977 573034 l Fax 977 720622 l www.ulldecona.cat

Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 08/05/2017
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 3/2017
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació provisional de la modificació puntal de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona. Requalificació de sòl urbà a
sistema viari i sistema d’equipament comunitari a la població d’Ulldecona.
3.  Aprovació inicial  de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona dins de l’àmbit  de la Unitat
d’Actuació 4.
4. Aprovació del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament d'Ulldecona.
5. Modificació de la Comissió Informativa general.
6. Aprovació del conveni per l'acondicionament d'entorns naturals o urbans 2017.
7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament d'Ulldecona en
el marc dels "Programes Integrals".
8. Modificació de la plantilla i relació dels llocs de treball. Modificació de la plaça F-02, Interventor.
9. Encàrrec de gestió del servei de neteja de diversos edificis municipals a la Fundació Ulldecona.
10. Declaració com a no publicables de les dades de les subvencions concedides per l'Ajuntament d'Ulldecona en
concepte d'ajuts a la compra de material escolar i de rehabilitació d'habitatges.
11. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels Valentins, El Castell, Ulldecona i
festes de Sant Lluc per a l'any 2017.

Secció de Control

12. Donar compte del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020..
13. Donar compte de l’informe sobre termini de pagament a proveïdors del 1r trimestre de 2017.
14. Donar compte de la liquidació 2016.
15. Donar compte de l’informe anual de control intern 2016.
16. Moció de rebuig a qualsevol transvasament d’aigua de la Conca de l’Ebre. Moció presentada pel Grup municipal
Més Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).
17. Moció per la retirada de plaques amb simbologia franquista. Moció presentada pel Grup municipal Més Ulldecona
- Acord Municipal (+U-AM).
18. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
19. Precs i Preguntes.


