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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 04/03/2019
Hora d'inici: 21.00 h
Número: 2/2019
Tipus: Ordinària

Ordre del dia:

Secció Inicial
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
Secció Resolutòria
2. Increment retributiu dels empleats públics municipals.
3. Increment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Ulldecona.
4.  Aprovació  inicial  de  l’ordenança  municipal  reguladora  de  les  reserves  especials  d’estacionament  per  a
persones amb mobilitat reduïda.
5. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
6. Acord provisional de modificació de l’ordenança fiscal municipal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
7. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges al
municipi d’Ulldecona.
8. 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.
9. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços, reformes i
nova creació.
10. Aprovació de l’addenda econòmica per a l’any 2018, al conveni marc entre el Consell Comarcal del Montsià i
l’Ajuntament d’Ulldecona, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
11. Iniciació del procediment per a la reversió del servei de residència assistida per a la gent gran, centre de dia,
assistència  domiciliària  i  cartera  de serveis,  i  per  a  la  determinació  de la  forma de gestió  amb la  qual  es
continuarà la prestació del servei. 
12. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament d’Ulldecona.
Secció de Control
13. Manifest dia internacional de les dones, 8 de març de 2019.
14. Moció per la defensa i protecció del sector citrícola europeu. Moció presentada pel Grup municipal Més
Ulldecona - Acord Municipal (+U-AM).
15. Moció demanant la no acceptació d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries al municipi. Moció
presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.
16. Moció demanant la catalogació i protecció d’oliveres monumentals, centenàries i mil·lenàries de Catalunya.
Moció presentada pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
17. Moció en defensa del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Moció presentada pel Grup municipal
de Convergència i Unió (CiU).
18. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
19. Precs i Preguntes.
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