
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 13 d'octubre 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 15 d'octubre de 2014, 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. Elecció de Jutge/essa de Pau titular del Jutjat de Pau d'Ulldecona.

3. 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.

4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i l'Oficina Provincial
de la Creu Roja Espanyola a Tarragona per a la promoció, difusió i implantació del servei
de localització de persones.

5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i l'Oficina Provincial
de la Creu Roja Espanyola a Tarragona per a la promoció, difusió i implantació del servei
de teleassistència mòbil.

6. Aprovació  de l'Annex nº  1  al  Conveni  de col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Ulldecona i
l'Oficina  Provincial  de  la  Creu  Roja  Espanyola  a  Tarragona  en  relació  al  servei  de
teleassistència domiciliària.

7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Inclusió de noves Unitats d'Actuació a Ulldecona.

8. Aprovació provisional del Pla Especial “Luyflex”.

9. Aprovar el pla econòmic financer 2014-2015.

10. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes de Sant Lluc per a
l'any 2014

11. Ratificació del decret d'alcaldia de data 24 de  setembre de 2014, relatiu a l'aprovació de
l'addenda  econòmica  al  conveni  de  col·laboració  entre  el  Departament  d'Educació  i
l'Ajuntament  d'Ulldecona,  per  al  Pla  Educatiu  d'Entorn,  corresponent  al  crus  acadèmic
2014/2015.
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12. Ratificació del decret d'alcaldia de data 25 de setembre de 2014, relatiu a la renúncia a una
actuació inclosa en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de l'any 2012,
pendent d'adjudicació.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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