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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 05/03/2018
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 2/2018
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació de la creació del Consell Municipal de Paisatge d’Ulldecona i del seu reglament.

3. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya de la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2019.

4. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d'habitatges al municipi
d'Ulldecona, 2018.

5. Aprovació inicial de les bases reguladores de l’ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses d’Ulldecona que
contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2018.

6.  Aprovació inicial  de les bases reguladores de les subvencions municipals per petits  comerços,  reformes i  nova
creació, any 2018.

7. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació de l’article 2.12 i de
l’article 15.15.

8. 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 2018.

Secció de Control

9. Manifest del dia de la Dona.

10. Moció de suport  a la  vaga laboral  convocada per CCOO i  UGT de 2 hores  per  torn  el  dia  8 de març.  Moció
presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

11.  Moció  per  la  igualtat  d’oportunitats  laborals  entre  homes i  dones.  Moció  presentada pel  Grup  municipal  de
Convergència i Unió (CiU).

12. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística. Moció presentada pel Grup municipal de
Convergència i Unió (CiU).

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

14. Precs i Preguntes.


