
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 19 de maig 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 21 de maig 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.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d'Empresa i Ocupació) de la proposta de
festes laborals locals per a l'exercici 2015.

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i l'Escola de l'Esplai
de Tarragona per a la realització de les pràctiques d'activitats d'educació en el lleure infantil
i juvenil.

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i la Fundació World
Nature per al projecte “Refugis WN de fauna i flora”.

5. Aprovació de la revisió del Padró Municipal.

6. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  Majors  dels
Valentins per a l'any 2014.

7. Aprovació  del  projecte  de millora  de la  pavimentació  de determinats vials  a Ulldecona.
Sol·licitud de la seva inclusió al Pla especial d'inversions sostenibles 2014.  

8. Aprovació  de  la  revisió  del  pla  econòmic  financer  2011-2014,  per  tal  de  sol·licitar  la
subvenció del Pla especial d'inversions sostenibles 2014.

9. Expedient d'acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de
l'Entitat corresponent a l'exercici 2014.

10. Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2013.

11. Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 1r trimestre 2014.

12. Donar compte de l'informe d'avaluació del compliment d'objectius Llei orgànica 2/2012.

13. Ratificació del  decret  d'alcaldia de data 9 d'abril  de 2014, relatiu a la personació en el
procediment d'acomiadament núm. 174/2014 que coneix el Jutjat Social Únic de Tortosa i
interposat per part de la senyora Carmen Periche Pérez contra  l’Ajuntament.
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14. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i  Comarques, “35 anys d'Ajuntaments democràtics al
servei de la ciutadania”.

15. Moció contra el  Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.  Moció presentada per l'Alcaldia i
oberta a tots els grups municipals.

16. Moció  per  l'aplicació  de descomptes a l'autopista  AP7 entre  Ulldecona i  l'Hospitalet  de
l'Infant. Moció presentada pel GMPSC-PM.

17. Moció per reclamar millores en el transport públic ferroviari a les Terres de l'Ebre. Moció
presentada pel GMPSC-PM.

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

19. Precs i Preguntes.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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