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Convocatòria del Ple

Data de la sessió: 04/04/2022
Hora d'inici: 13.30 h.
Número: 2/2022
Tipus: Extraordinària 

Ordre del dia:
Secció Inicial
1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Reconeixement al treballador municipal,  Juan Antonio Cabané Simón, pels vint-i-cinc anys de serveis prestats a
l’Ajuntament.
Secció Resolutòria
3.  Pròrroga del  conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials  de la Generalitat  de Catalunya i
l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu a la residència municipal d'Ulldecona, any 2023.
4. Modificació de l’ordenança fiscal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU
– Plusvàlua).
5. Aprovació del compte general 2020.
6. Aprovació del programa d´espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors dels Valentins, El Castell, Ulldecona i
festes de Sant Lluc per a l´any 2022.
7. Aprovació inicial del Reglament de règim intern de la residència municipal de gent gran d´Ulldecona.
Secció de Control
8. Manifest del dia internacional de les dones, 8 de març de 2022. Manifest presentat per l´alcaldia a instàncies de la
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i oberta a tots els grups municipals.
9. La pagesia diu prou! Moció presentada per l’alcaldia a instàncies de la Unió de pagesos i oberta a tots els grups
municipals.
10. Moció per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de
l'ACM i la FMC i oberta a tots els grups municipals.
11. Foment de la participació ciutadana en els plens municipals. Moció presentada pel Grup municipal Fem Poble!
Ulldecona (FEM POBLE!).
12. Moció sobre la feminització dels carrers del poble. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (ERCAM).
13. Moció per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. Moció presentada pel Grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).
14. Donació de compte de les resolucions de l’alcaldessa i dels acords de la Junta de Govern Local.
15. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 89 de 2022
16. Precs i preguntes 


