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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 03/05/2021
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 4/2021
Tipus: Ordinària 
Celebració: Telemàticament

Ordre del dia:
Secció Inicial
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
Secció Resolutòria
2. Derogació provisional de l’ordenança reguladora del tractament automatitzat de dades de caràcter personal (LO
5/1992). 
3. Elevació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la proposta de festes
laborals locals per a l’exercici 2022. 
4. Aprovació de l’adhesió al conveni entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
5. Aprovació del contracte de lloguer de finca rústica municipal per a l’extracció de roca ornamental.
6. Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació de l’art. 2.12
sobre projectes d’enderroc en sòl urbà i de l’art. 15.15 de jaciments arqueològics.
7. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic “les Moles”.
8. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024.
9.  Ratificació del  decret  d'alcaldia de 7 d’abril  de 2021,  relatiu a l’aprovació de la tercera addenda 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
10.  Moció  per  a  demanar  espais  per  a  la  pràctica  esportiva.  Moció  presentada  pel  Grup  municipal  Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM). 
11. Moció a favor de l’energia fotovoltaica. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya -
Acord Municipal (ERC-AM). 
12. Declaració del dia d’Europa.
13. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
14. Precs i Preguntes.


