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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 03/07/2017
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 4/2017
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació inicial de la modificació 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 2017.
3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia
o declaració responsable.
4. Aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca Popular d’Ulldecona.
5. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d’Empresa i Ocupació) de la proposta de festes laborals locals per a
l’exercici 2018.
6. Recuperació en via administrativa de bé de domini públic. Camí municipal número 9006, Polígon 36, del terme
municipal d’Ulldecona.
7. Elecció de Jutgessa de Pau substituta del Jutjat de Pau d’Ulldecona.
8.  Actualització  del  nomenament  dels  membres  de  l'Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  del  municipi
d'Ulldecona com a voluntaris de protecció civil.
9.  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el
Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament d'Ulldecona, per al projecte FIO, en el marc de les mesures específiques
d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi.
10. Aprovació inicial de l'annex d'actualització de preus de la segona fase del projecte d'urbanització del carrer Major.
11. Verificar el text refós del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”.
12. Revocar i deixar sense efecte l'acord del Ple de 7 de març de 2016, relatiu a l'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.
13. Modificació de crèdits 01/2017. Crèdit extraordinari conveni Fira Sonora.
14. Ratificació del decret de l'alcaldia de data 20 de juny de 2017, relatiu a la pròrroga de la vigència del pla local de
joventut 2012-2015.

Secció de Control

15. Moció instant que el futur aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta (o la futura ampliació) suposi un augment de
places d’aparcament públiques i gratuïtes. Moció presentada pel Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular
Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
16. Moció de rebuig als pressupostos generals de l’Estat 2017. Moció presentada pel Grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).
17. Donació de compte de la Sentència 76/2017, dictada en data 5 d’abril de 2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Tarragona.
18. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
19. Precs i Preguntes.


