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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 21/05/2018
Hora d'inici: 21.00 h.
Número: 3/2018
Tipus: Extraordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Implantació del Registre General de Personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.

3. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Ulldecona. Modificació de l’article 2.12
sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’article 15.15 de jaciments arqueològics.

4. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del Mil·liari Romà de la Foia.

5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

6. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.

7.  Revocació  d’una liquidació  d’IIVTNU per  resultar  exempta  d’acord  amb  l’article  105 del  Reial  Decret  Legislatiu
2/2004.

8. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.

Secció de Control

9. Declaració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya sobre la sentència del cas de La Manada. Declaració
institucional de tots els grups municipals.

10. Moció per donar suport als comitès en defensa de la república i la resistència civil activa i no violenta. Moció
presentada pels grups municipal de Convergència i  Unió, Més Ulldecona - Acord Municipal i  Candidatura d'Unitat
Popular Ulldecona – PA.

11. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i
autoritària de l’estat espanyol. Moció presentada pels grups municipal de Convergència i Unió, Més Ulldecona - Acord
Municipal i Candidatura d'Unitat Popular Ulldecona – PA.

12. Moció de suport a morir dignament. Moció presentada pel Grup municipal Socialistes Ulldecona.

13. Donació de compte de la Sentència 255/2017, dictada en data 11 de desembre de 2017 pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona.

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

15. Precs i Preguntes.


