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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 05/11/2018
Hora d'inici: 21.00 h
Número: 6/2018
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Aprovació de l’adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'Energia i el Clima.

3. Aprovació de l’adhesió del municipi d’Ulldecona com a membre de ple dret de l’Associació Xarxa de Municipis
per l’Economia Social i Solidària.

4.  Aprovació  del  conveni  entre  la  Mancomunitat  de  la  Taula  del  Sénia  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  a
l’execució de l’obra “Projecte executiu del camí del Riu Sénia, actuacions a la Sénia, Ulldecona i Alcanar”.

5. Aprovació de la modificació del redactat d'alguns articles de l'Acord/Conveni regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ulldecona per subsanació d'esmenes.

6. Complementar les prestacions a percebre pel personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal.

7. Establiment de la jornada ordinària de treball de l’Ajuntament d’Ulldecona.

8.  Aprovació  dels  incentius  per  formació  i  perfeccionament  professional  del  personal  de  l’Ajuntament
d’Ulldecona.

9. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l’exercici de 2017.

10. Declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil al terme municipal d’Ulldecona, pels
aiguats causats per la gota freda dels dies 18 i 19 d’octubre de 2018.

11. Ratificació del decret d'alcaldia de 26 de setembre de 2018, relatiu a l'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 2017/2018.

12. Ratificació del decret d'alcaldia d'11 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni d’adhesió programa
per  al  finançament  del  Projecte  Singulars  entre  l’Ajuntament  d’Amposta,  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  la
Mancomunitat de la Taula del Sénia i el Consell Comarcal del Montsià.

13. Ratificació del decret d'alcaldia d'11 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona, per a la cessió de
terminals de la xarxa rescat per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

14.  Ratificació del  decret  d'alcaldia de 19 d’octubre de 2018,  relatiu a l'aprovació del  conveni  d'adhesió al
projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball a les 7 Comarques”.

15. Ratificació del decret d'alcaldia de 23 d’octubre de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i l’Ajuntament
d’Ulldecona en relació amb el projecte de servei comunitari.
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Secció de Control

16. Manifest TDAH FEAADAH. Manifest presentat per l'alcaldia a instàncies dels representants d’Ulldecona de la
Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH i oberta a tots els grups municipals.

17. Moció perquè es retirin les estelades i altres signes partidistes -com els llaços grocs- dels edificis municipals i
dels espais públics. Moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular (PP).

18.  Moció  amb  motiu  del  primer  aniversari  de  l’1  d’octubre.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  de
Convergència i Unió (CiU).

19.  Moció  per  demanar  “Volem  entrada  a  l’AP7  al  Montsià”.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  de
Convergència i Unió (CiU).

20. Moció per la regulació dels aparcaments de minusvàlids amb la matrícula del vehicle. Moció presentada pel
Grup municipal del Partit Popular (PP).

21. Donació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.

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

23. Precs i Preguntes.
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