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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 02/11/2020
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 6/2020
Tipus: Ordinària 
Celebració: Telemàticament

Ordre del dia:

Secció Inicial

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

Secció Resolutòria

2. Calendari d’obertura d’establiments comercials d’Ulldecona per a l’any 2021.

3. Ratificació del decret d'alcaldia de 16 de setembre de 2020, relatiu a l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni
de  col·laboració  entre  el  Departament  d’Ensenyament  i  l’Ajuntament  d’Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu  d’Entorn,
corresponent al curs acadèmic 2020/2021.

Secció de Control

4. Moció pel compliment de l’acord de ple que diu que cap partit polític fiquéssim cap bandera ni símbols partidistes
de qualsevol tipus a la façana de l’Ajuntament, ni a cap lloc visible des del carrer de la façana de l’Ajuntament, a
excepció  de  les  banderes  constitucionals  als  màstils  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona.  Moció  presentada  pel  Grup
municipal del Partit Popular (PP).

5. Moció per ficar aire condicionat amb bomba de calor a la Sala de Plens i al Retén. Moció presentada pel Grup
municipal del Partit Popular (PP).

6.  Moció  per  mostrar  el  rebuig  a  la  invasió  de  competències  que  suposa  la  Llei  Espanyola  de  Bombers.  Moció
presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

7. Donació de compte de l’estat actual de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària
previstes a l’Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona
zona afectada greument per una emergència de protecció civil:

• Presentació  del  projecte  «arranjament camins danys aiguats  octubre 2018 T.M. Ulldecona»,  redactat  per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Marc Cid Valls.

• Presentació d’al·legacions a la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions per danys en
infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de
2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció
civil.

8. Donació de compte de l’informe del tècnic municipal, Sr. Agustí Vericat, sobre la notificació de la Direcció General
del  Patrimoni  Cultural  sobre  la  incoació  i  tràmit  d’audiència  com  a  propietaris  i  com  a  Ajuntament  afectat,  de
l’expedient de declaració de l’entorn de protecció del conjunt dels abrics d’Ermites i Esquarterades d’Ulldecona.

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

10. Precs i Preguntes.


