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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 08/11/2021
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 8/2021
Tipus: Ordinària 

Ordre del dia:
Secció Inicial
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Reconeixement a la treballadora municipal, Bea Poy Fibla, pels vint-i-cinc anys de serveis prestats a l’Ajuntament.
Secció Resolutòria
3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament d’Ulldecona en matèria de joventut.
4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona per establir les condicions i
compromisos aplicables a la subvenció prevista amb caràcter nominatiu en el pressupost comarcal per a l’exercici de
2021.
5. Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.
6. Ratificació del decret d'alcaldia de 17 de setembre 2021, 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 2021/2022.
7.  Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de  20  de  setembre  2021,  relatiu  a  l’aprovació  del  conveni  de  col·laboració
interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a
la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent “Residència d’Ulldecona (servei
de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”.
8. Ratificació del decret d'alcaldia de 6 d’octubre 2021, relatiu a l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Ulldecona per a
la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent “Residència d’Ulldecona (servei
de residència assistida)” i el “Centre de dia de la Residència d’Ulldecona, a Ulldecona”.
9.  Ratificació del  decret  d'alcaldia de 22 d’octubre 2021,  relatiu a la liquidació del  contracte de gestió del  servei
municipal de residència assistida per a la gent gran, llar residència, centre de dia, assistència domiciliària i cartera de
serveis d’Ulldecona.
Secció de Control
10. Donació de compte de l’aprovació de la liquidació de 2020.
11.  Declaració  institucional  contra  el  maltractament  a  les  dones tolerància  zero.  Declaració  presentada  pel  Grup
municipal Socialistes Ulldecona – Candidatura de Progrés (SU-CP) i oberta a tots els grups municipals.
12. Moció per reclamar la construcció d’un nou hospital. Moció presentada pel Grup municipal Socialistes Ulldecona –
Candidatura de Progrés (SU-CP) i oberta a tots els grups municipals.
13. Moció en defensa del patrimoni arquitectònic del nostre poble. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
14. Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri de l’ajuntament d’Ulldecona.
Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
15. Moció pel reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal. Moció presentada pel Grup municipal Junts per
Ulldecona i Barris (JUNTS).
16. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.
17. Precs i Preguntes.


