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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 12/07/2021
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 5/2021
Tipus: Extraordinària 

Ordre del dia:
Secció Inicial
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.  Reconeixement  a  la  treballadora municipal,  Carme Fernández  Ferré,  pels  vint-i-cinc  anys  de  serveis  prestats  a
l’Ajuntament.
Secció Resolutòria
3. Delegació de competències en matèria de gestió de sanejament en d’aigües residuals entre el Consell Comarcal del
Montsià i l’ajuntament d’Ulldecona.
4. Replantejament de la línia de terme entre els municipis d’Ulldecona i la Sénia.
5. Creació comitè de seguretat de la informació de l’Ajuntament d’Ulldecona i aprovació de la Política de Seguretat de
la Informació.
6. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors d’Ulldecona per a l'any 2021.
Secció de Control
7. Moció per a la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2021. Moció presentada per
l'alcaldia a instàncies del Departament de la vicepresidència i  de polítiques digitals i  territori  de la Generalitat de
Catalunya i oberta a tots els grups municipals.
8. Moció per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya.
Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de l’assemblea vaga feminista i oberta a tots els grups municipals, i signada
pels Grups municipals Socialistes Ulldecona (SU-PC), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM),
Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS) i Fem Poble! Ulldecona (FEM POBLE!).
9. Moció de suport a l’amnistia. Moció presentada pels Grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC-AM) i Junts per Ulldecona i Barris (JUNTS).
10. Moció en defensa del patrimoni cultural i paisatgístic. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
11. Moció en defensa dels municipis afectats per la minva d’ingressos que suposa deixar de cobrar l’IBI per finalització
de les concessions de l’autopista AP-7. Moció presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.
12.  Moció  de  condemna  a  les  agressions  i  a  la  violència  exercida  contra  les  persones  del  col·lectiu  LGTBI  -  dia
internacional  de  l’orgull  LGTBI  -  28  de  juny  de  2021.  Moció  presentada  per  l'alcaldia  i  oberta  a  tots  els  grups
municipals.
13.  Moció  per  aturar  l’aprovació  del  sistema  d’etiquetatge  nutricional  «NutriScore»  Moció  presentada  pel  Grup
Municipal del Partit Popular d’Ulldecona.
14. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
15. Precs i Preguntes.


