
CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL  

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 51.1.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local  de Catalunya,  així  com l'art.  82.1  del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim
jurídic  de les  entitats  locals  pel  que  fa  a  la  determinació  de l'ordre  del  dia  de  les  sessions,  en
concordància amb les disposicions del Reglament Orgànic Municipal:

HE RESOLT:

1.  Convocar el Ple Municipal,  a l'objecte de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA,  que tindrà lloc el
dia  30 de juliol de 2013, en primera convocatòria a les 21:00 hores, a la Casa de la Vila, seu de
l'Ajuntament, i en segona convocatòria el dia 1 d'agost de 2013, a les 21:00 hores.

2. Fixar l'ordre del dia amb els següents punts:

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau,  de les actes de les sessions anteriors.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i el Sr. José Maria
Vidal Roig en relació al subministrament d'aigua potable del Polígon Industrial Valldepins
fins al Cementiri.

3. Aprovació del conveni de col·laboració d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut
pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament d'Ulldecona.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu
d'Entorn.

5. Aprovació de l'annex per al 2013 al conveni de col·laboració entre el CODE i l'Ajuntament
d'Ulldecona  per  a  la  realització  del  servei  de  salubritat  pública  en  el  terme  municipal
d'Ulldecona. 

6. Aprovació de l'annex al conveni de cooperació entre el CODE i l'Ajuntament d'Ulldecona,
per al desenvolupament de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre.

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i Ekipolis, SL per la
recollida  i entrega al gestor final de tot el residu d'oli domèstic.

8. Aprovació  definitiva  del  projecte  que  porta  per  títol  “Danys  ocasionats  pels  aiguats  de
novembre de 2012 al terme municipal d'Ulldecona”.

9. Aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Modificació
Carrer Mirador del Riu al barri de Sant Joan del Pas.

10. Aprovació del Pla Específic d'Emergència Municipal- Festes Majors del Castell 2013.

11. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d'Empresa i Ocupació) de la proposta de
festes laborals locals per a l'exercici 2014.

12. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2013

13. Aprovació inicial del Reglament regulador de les Festes tradicionals amb bous a Ulldecona.

Expedient: 1-2-13-5



14. Aprovació inicial del Reglament del Mercat Municipal d'Ulldecona.

15. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Cementiris.

16. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús del Pavelló triple poliesportiu PAV-3
d'Ulldecona.

17. Aprovació  inicial  de les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  d’ajuts  individuals  per  a
l’adquisició  de  material  escolar  (excepte  llibres)  per  als  estudis  d'educació  primària  i
secundària per al curs 2013-2014

18. Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
Secció 8. Taxa sobre ocupació de terrenys de domini públic sense alteració material del
domini; concretament la quota de la taxa del Mercat Setmanal.

19. Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.
Secció 17. Taxa sobre serveis funeraris periòdics.

20. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2012.

21. Examen  i  aprovació,  si  s’escau,  dels  Comptes  Anuals  (Balanç,  Compte  de  pèrdues  i
guanys,  Estat total de canvis del patrimoni net,  Estat de fluxos d’efectiu i  Memòria),  en
referència a l’exercici 2012, de la Societat Privada Municipal Ulldecona Activa, SLU.

22. Aprovació de l’aplicació del Resultat i  la Gestió social de l’exercici  2012, de la Societat
Privada Municipal Ulldecona Activa, SLU.

23. Modificació dels drets econòmics dels membres electes de l’Ajuntament d’Ulldecona 

24. Ratificació del decret d'alcaldia de data 17 de juny de 2013, relatiu a la justificació de la
urgència  i  la  necessitat  dels  nomenaments interins i  contractacions de personal  laboral
temporal efectuats.

SECCIÓ DE CONTROL  

25. Moció de suport a l'eradicació de l'homofòbia i la transfòbia. Moció presentada pel GMPSC-
PM.

26. Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. Moció presentada pel GMCIU.

27. Moció sobre la situació laboral dels i les joves a Catalunya. Moció presentada pel GMPSC-
PM.

28. Moció de suport al pacte nacional pel dret a decidir. Moció presentada pel GM+U-AM.

29. Moció de rebuig a la proposta de cabal ecològic per al Riu Ebre aprovat pel “Consejo del
Agua” i ratificat pel comitè d'experts de la CHE. Moció presentada pel GMPSC-PM.

30. Moció a favor de penjar l'Estelada al Castell d'Ulldecona el dia 11 de setembre, presentada
per l'Alcaldia a instàncies de l'Assemblea Nacional Catalana d'Ulldecona i oberta a tots els
grups municipals.

31. Moció per donar suport al manifest realitzat per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
per instar una major acció de la justícia pel procediment judicial en què fou víctima la jove
rapitenca  Estela  Calduch.  Moció  presentada  per  l'Alcaldia  a  instàncies  dels  familiars
d'Estela Calduch i oberta a tots els grups municipals.

32. Moció per demanar la continuïtat del finançament de la llei de promoció de l'autonomia
personal  i  atenció  a  les  persones  en  situació  de  dependència.  Moció  presentada  pel
GMPSC-PM.

33. Moció per la reobertura oficina d'agricultura d'Ulldecona. Moció presentada pel  GMPSC-
PM.

34. Moció de mesures contra la pobresa infantil. Moció presentada pel GMPSC-PM.
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35. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la inspecció de
treball. Moció presentada pel GMPSC-PM.

36. Donació de compte de la relació certificada remesa a l'ampara del RDL 8/2013, de 29 de
juny,  pel  qual es determinen les obligacions d'informació i  procediments necessaris  per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

37. Donació de compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.

Així  ho mana i  signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona,  Núria Balagué Raga, a
Ulldecona el dia vint-i-cinc de juliol de dos mil tretze.

Davant meu,
L'alcaldessa, La secretària,

Núria Balagué Raga Paula Zaragoza Rosa
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