
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 11 de novembre 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 15 de novembre 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.

2. Reconeixement i entrega d'obsequi al Club de Twirling Ulldecona per proclamar-se campió
de la Copa Catalana de Clubs i felicitar a tots els atletes que en formen part.

3. Reconeixement i  entrega d'obsequi  a l'atleta d'Ulldecona, Meritxell  Benito Villarraso,  pel
segon lloc aconseguit en el campionat d'Espanya en la disciplina de salt de perxa, categoria
cadet.

4. Reconeixement i entrega d'obsequi a la waterpolista Ona Meseguer i Flaqué per la medalla
d'or aconseguida en el Campionat del Món de Barcelona 2013.

5. Reconeixement i entrega d'obsequi a alumnes de l'Institut Manuel Sales i Ferré.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

6. Aprovació del manual d'actuació per a emergències sísmiques.

7. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d‘Ulldecona  i  els  Centres
d'Ensenyament  Talk  English,  Cinta's  English,  Acadèmic  Centre  d'Estudis,  3  O'Clock
Opportunities, SL i Classes.

8. Dissolució i liquidació de la Societat Privada Municipal Ulldecona Activa, SLU.

9. Subrogació del préstec núm. contracte 311.191.873-05, concertat per la Societat Privada
Ulldecona Activa, amb La Caixa, per part de l'Ajuntament.

10. Subrogació  del  préstec  núm.  Contracte  2073/0058  78  0743499788,  concertat  per  la
Societat Privada Ulldecona Activa, per part de l'Ajuntament.

11. Aprovar  la  revisió  del  pla  econòmic  financer  2011-2014  per  tal  d'assumir  els  drets  i
obligacions actuals de la Societat Privada Ulldecona Activa, SL.

12. Concertació préstec de conformitat amb el previst al RDL 8/2013, de 28 de juny.

13. Modificació del pressupost 1/2013 de l'Institut Municipal d'Esports. Suplement de crèdits
amb base a la transferència de crèdits de despeses.

14. Modificació del pressupost 4/2013. Suplement de crèdits amb base a la transferència de
crèdits de despeses.
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15. Ratificació del  decret  d'alcaldia de data 22 d'octubre de 2013, relatiu a l'aprovació  del
conveni  d'adhesió  al  projecte  Montsià  Actiu,  vinculat  a  la  convocatòria  “Treball  a  les  7
comarques”.

SECCIÓ DE CONTROL  

16. Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 3er. Trimestre 2013.

17. Manifest institucional per al dia 25 de novembre de 2013, dia internacional per a l'eliminació
de la violència envers les dones.

18. Moció de rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sistema de pensions presentat pel
Govern Central. Moció presentada pel Grup Municipal PSC-PM.

19. Moció per garantir el servei  d'atenció a les persones dependents. Moció presentada pel
Grup Municipal PSC-PM.

20. Moció sol·licitant la posada en marxa d'un pla de rescat per a les persones aturades de
llarga durada. Moció presentada pel Grup Municipal PSC-PM.

21. Donació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local.

22. Precs i Preguntes.

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

Davant meu,
L'alcaldessa, La secretària,

Núria Balagué Raga Paula Zaragoza Rosa
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