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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 02/10/2017
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 6/2017
Tipus: Extraordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació de l’estratègia territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació Montsià 2026.

3. 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 2016/2017.

4. Aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
d’Ulldecona, per al Pla Educatiu d’Entorn, corresponent al curs acadèmic 2017/2018.

5. Aprovació del conveni d’adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball a les 7 comarques”.

6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i la Fundació Bancària "La Caixa".

7.  Aprovació  inicial  de  la  memòria  valorada per  a  la  millora  a  la  xarxa d’abastament  d’aigua potable  al  municipi
d’Ulldecona.

8. Modificació de la plantilla de personal i relació dels llocs de treball.

9. Ratificació del decret d'alcaldia de 21 de setembre de 2017, relatiu a l'aprovació Pla local de joventut 2017-2020.

10.  Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de  13  de  setembre  de  2017,  relatiu  a  l'aprovació  del  conveni  per  regular
l’atorgament de subvenció directa per destinar-la a l’execució d’obres d’arranjament del camí de Mitanplana, del camí
del Ròssec, del camí dels Plans i del camí del Montsià del terme municipal d’Ulldecona.

11. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2016.

12. Establir l'aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia previst a l'article 219 de la Llei d'Hisendes Locals.

Secció de Control

13. Moció a fi de demanar l'absolució d'Andreu Curto Baiges. Moció presentada pel Grup municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular Ulldecona – PA (CUP Ulldecona – PA).

14. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

15. Precs i Preguntes.
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