
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 febrer de 2015, 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 febrer de 2015, 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 Marc Balaguer, per l'obtenció del primer premi de joves pastissers. 

3. Reconeixement  a  Aleix  Garcia  Serrano,  per  proclamar-se  campió  del  “XLI  Torneo
Internacional Copa del Atlántico” amb la selecció espanyola sots-18, torneig on també va
ser escollit com a millor jugador.
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4. Acord provisional de modificació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general.

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

6. Aprovar la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià.

7. Aprovació  de  l'addenda  econòmica  per  a  l'any  2014  al  conveni  marc  entre  el  Consell
Comarcal  del  Montsià  i  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  en matèria  de serveis  socials  i  altres
programes relatius al benestar social.

8. Aprovació de les clàusules addicionals quartes als convenis entre l’Ajuntament d‘Ulldecona
i el Servei Català de la Salut (CatSalut), per les quals es fixa la contraprestació econòmica i
el sistema de pagament de les prestacions assistencials pel període 1 de gener a 31 de
desembre de 2014, en relació als consultoris locals dels barris el Castell, Sant Joan del Pas
i els Valentins.

9. Aprovació de l'acord marc per a la promoció del “Pla Català Esport a l'Escola”.

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona per  ala realització d'una acció de formació professionalitzadora en el marc
projecte Montsià Actiu.

11. Sol·licitar  donar  d'alta  l'Ajuntament  d'Ulldecona com a  soci  de l'Agrupació  de  penyes i
comissions taurines de les Terres de l'Ebre.

12. Aprovació  del  projecte  bàsic  i  d'execució  d'instal·lació  d'un ascensor i  adequació  d'una
sortida d'emergència a la Biblioteca Municipal d'Ulldecona.
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13. Aprovació  del  projecte  bàsic  i  d'execució  per  als  danys  ocasionats  pels  aiguats  de
novembre de 2014 al terme municipal d'Ulldecona.

14. Verificar el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Inclusió de noves Unitats d'Actuació a Ulldecona.

15. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust RD Llei 4/2012.

16. Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 4art. trimestre 2014.

17. Ratificació del decret d'alcaldia de data 16 de gener de 2015, relatiu a la formació del Grup
d'Acció Local del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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