
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  16 de desembre 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 18 de desembre de 2013, a les 21:00 hores.

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

SECCIÓ INICIAL  

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Reconeixement al Sr. Manuel Ollé Albiol, pel premi lo Grifonet lliurat per Òmnium Cultural a
les Terres de l'Ebre.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

3. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.

4. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació Carrer Russinyol a Ulldecona.

5. Aprovació inicial del canvi de gestió dels serveis prestats en l'àmbit de l'esport per l'Institut
Municipal d'Esports d'Ulldecona, per tal de gestionar els serveis de forma directa a través
de  la  mateixa  organització  ordinària  de  l'Ajuntament.  Aprovació  inicial  de  l'extinció  de
l'organisme autònom local de caràcter administratiu anomenat Institut Municipal d'Esports
d'Ulldecona.

6. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2014.

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

8. Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per la
prestació del servei de les escoles esportives municipals.

9. Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes.

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

Davant meu,
L'alcaldessa, La secretària acctal.,

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano

Expedient: 1-2-13-9
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