
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  17 de novembre 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 19 de novembre 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. Elecció de Jutge/essa de Pau titular del Jutjat de Pau d'Ulldecona.

3. Complementar  les  prestacions  a  percebre  pel  personal  funcionari  inclòs  en  el  Règim
General  de  Seguretat  Social  i  el  personal  laboral  al  seu  servei  en  les  situacions
d'incapacitat temporal en supòsits excepcionals i degudament justificats.

4. Aprovació del conveni  de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i el Club Joventut
Ulldecona.

5. Resoldre el conveni de col·laboració per la promoció i instal·lació d'un parc eòlic a la Serra
de Godall-Ulldecona.

6. Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 3er. Trimestre 2014.

7. Modificació  del  pressupost  4/2014.  Suplement  i/o  habilitació  de  crèdits  amb  base  a  la
transferència de crèdits de despeses.

8. Aprovació del pressupost per a l'exercici 2015.

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

10. Acordar la dissolució de la Societat Privada Municipal Ulldecona Activa, S.L.U.

11. Ratificar la dissolució del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la
Comarca del Montsià.

12. Ratificació de l'acord d'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic “Luyflex”.

13. Ratificació  del  decret  d'alcaldia  de data  14 d'octubre  de  2014,  relatiu  a  l'aprovació  del
conveni  d'adhesió  al  projecte  Montsià  actiu,  vinculat  a  la  convocatòria  “Treball  a  les  7
Comarques”.
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SECCIÓ DE CONTROL  

14. Moció  de  rebuig  a  la  indemnització  del  cas  Castor.  Moció  presentada  per  l'alcaldia  a
instàncies del Consell Comarcal del Montsià i oberta a tots els grups.

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

16. Precs i Preguntes.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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