
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  3 de febrer de 2014, en primera convocatòria a les 21:00 hores, a la Casa de la Vila, seu de
l'Ajuntament, i en segona convocatòria el dia 5 de febrer de 2014,  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 a Cristian Ferré González, per l'obtenció del 24è premi Josep Lladonosa
d'Història Local dels Països Catalans, convocat per l'Ajuntament d'Alguaire.

3. Reconeixement al restaurant les Moles, per l'obtenció de l'Estrella Michelin.

4. Reconeixement al Grup de Dones d'Ulldecona, pels seus vint-i-cinc anys de trajectòria.

5. Reconeixement a Inés Valls Pepió, per l'obtenció d'un Premi de Recerca Jove.

6. Reconeixement al funcionari municipal,  Juan José Lázaro Simó, pels vint-i-cinc anys de
serveis prestats a l’Ajuntament. 

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i les AMPES dels
centres educatius d'Ulldecona, l'Escola Ramon y Cajal i l'Institut Manuel Sales i Ferré.

8. Aprovació  del  conveni  específic  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  la
Universitat  de  Barcelona  i  l'Institut  Català  d'Arqueologia  clàssica  per  dur  a  terme  una
intervenció arqueològica.

9. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a l’adjudicació
d’un contracte de subministrament d’una màquina escombradora per al servei  de neteja
viària  d’Ulldecona,  per  procediment  obert,  oferta  econòmicament  més avantatjosa,  amb
diversos  criteris  d’adjudicació,  modalitat  de  rènting.  Acordar  simultàniament  la  licitació
d’aquest contracte.

10. Adhesió a l'Associació de municipis per la Independència i aprovació dels seus Estatuts.

SECCIÓ DE CONTROL  

11. Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 4t trimestre 2013.

12. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust.

13. Declaració  institucional  del  municipi  d'Ulldecona  davant  l'anunci  de  convocatòria  d'una
consulta  per  tal  de  decidir  si  la  nació  catalana  vol  esdevenir  un  Estat  independent,
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presentada  per l'Alcaldia a instàncies de l'Associació de Municipis per la Independència i
oberta a tots els grups municipals.

14. Moció de suport a les cooperatives adscrites a ACOBEM i a la DOP Oli del Baix Ebre –
Montsià, davant la situació crítica que travessa el sector de l'oli en el marc de la conjuntura
de crisi general i agreujada per la davallada de més d'un setanta per cent de producció de
l'oli que hi haurà aquesta campanya en les citades comarques, presentada per l'Alcaldia a
instàncies de les cooperatives esmentades i oberta tots els grups municipals.

15. Moció per reivindicar el paper tradicional de les activitats ramaderes amb bous braus al
territori, presentada per l'Alcaldia i oberta tots els grups municipals.

16. Moció  de suport  a la  proposició  de llei  per  delegar  a la  Generalitat  la  competència  de
celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, presentada per l'Alcaldia i oberta
tots els grups municipals.

17. Moció contra la reforma de la llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i interrupció
voluntària de l'embaràs. Moció presentada pel GMPSC-PM.

18. Moció de la plataforma afectats per la hipoteca per la sanció dels immobles permanentment
desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.  Moció presentada pel
GMPSC-PM. 

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

20. Precs i Preguntes.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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