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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 13/07/2020
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 4/2020
Tipus: Extraordinària 

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2.  Aprovació  del  conveni  tipus  de  gestió  entre  el  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  i
l'Ajuntament d'Ulldecona per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb
les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de joventut.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Ulldecona i Sorea.

5.  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agrupació  de  Defensa  Forestal  109  d’Ulldecona  i  l’Ajuntament
d’Ulldecona.

6. Aprovació del conveni de col·laboració per protegir l’entorn natural conegut com a Fondo l’Arion.

7. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions en matèria d'associacionisme de l’Ajuntament d'Ulldecona.

8. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la proposta de festes
laborals locals per a l'exercici 2021.

9. Ratificació del decret d'alcaldia de 15 de juny 2020, relatiu a l'aprovació inicial de la memòria valorada que porta per
títol "Danys ocasionats pels aiguats d'octubre de 2018" al terme municipal d'Ulldecona.

10. Ratificació del decret d'alcaldia de 15 de juny 2020, relatiu a l'aprovació inicial del projecte tècnic redactat per
l’estudi  d’arquitectura  BRULL  I  ALFONSO,  ARQUITECTURA  I  PATRIMONI,  SLP,  que  porta  per  títol  «Restauració  i
consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Uldecona». 

11. Ratificació de l’acord de l’Alcaldessa, en el marc del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Montsià, de data 3 de juny
de 2020, de suspendre les festes d’estiu 2020 arran de la pandèmia de la COVID-19.

Secció de Control

12. Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.

13. Moció per exigir la continuïtat dels punts de guaita forestal a les Terres de l’Ebre i a la resta de Catalunya. Moció
presentada pel Grup municipal Fem Poble! (FEM POBLE!).

14. Moció per a la creació d’una àrea d’autocaravanes a Ulldecona. Moció presentada pel Grup municipal Fem Poble!
(FEM POBLE!).

15. Moció de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial. Moció presentada pel Grup municipal
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

16. Moció en commemoració del 28J, dia internacional de l’alliberament o l’orgull LGTBI. Moció presentada pel Grup
municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

17. Moció per donar suport al pla de recuperació i promoció del sector taurí català. Moció presentada per l'alcaldia a
instàncies de l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre i oberta a tots els grups municipals.
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18. Moció per proposar que la seu central de l’Agència del patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya es situï a
les Terres de l’Ebre.Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

19. Moció per una millora de la residència d’avis i àvies d’Ulldecona. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

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

21. Precs i Preguntes.


