
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, amb l'objectiu de celebrar sessió ORDINÀRIA, que tindrà lloc el dia 4
de  maig  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 6 de maig 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  al  treballador  municipal,  Rafel  Gauxachs  Fibla,  pels  vint-i-cinc  anys  de
serveis prestats a l’Ajuntament. 

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

3. Acceptació  de  les  ajudes  incloses  en  el  PUOSC  en  relació  a  l’obra  “Millora  de  la
urbanització del carrer Mirador del riu Sénia al barri Sant Joan del Pas”, i acceptació de la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

4. Acceptació  de  les  ajudes  incloses  en  el  PUOSC  en  relació  a  l’obra  “Millora  de  la
urbanització del carrer Paral·lel al riu Sénia al barri Castell”, i acceptació de la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.

5. Acceptació de les ajudes incloses en el PUOSC en relació a l’obra “Construcció de la xarxa
de  clavegueram  al  barri  de  la  Miliana”,  i  acceptació  de  la  normativa  aprovada  per
desenvolupar el Pla.

6. Acceptació  de  les  ajudes  incloses  en  el  PUOSC en  relació  a  l’obra  “Construcció  d’un
magatzem  municipal  als  Valentins”,  i  acceptació  de  la  normativa  aprovada  per
desenvolupar el Pla. 

7. Acceptació  de  la  subvenció  del  Pla  Especial  d'Inversions  Municipals  (PEIM),  per  a  la
instal·lació i adequació d'una sortida d'emergència a la Biblioteca Municipal. 

8. Elevació a la Generalitat de Catalunya (Conseller d'Empresa i Ocupació) de la proposta de
festes laborals locals per a l'exercici 2016.

9. Aprovació de l’inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions.

10. Aprovació  inicial  de les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  d'ajuts  individuals  per  a
l'adquisició  de  material  escolar  (excepte  llibres)  per  als  estudis  d'educació  primària  i
secundària per al curs 2015-2016.

11. Modificar els estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb la incorporació dels
municipis de San Rafael del Río, Herbés i Sant Jordi/San Jorge.
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12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona, per al finançament del transport no obligatori, curs 2014/2015.

13. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Ulldecona i Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
pel desplaçament de la xarxa de 25 kV de l'Avinguda Ramon Salomón d'Ulldecona.

14. Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  de  les  Normes  Subsidiàries  d'Ulldecona.
Modificació del capítol 15. Regulació del sòl no urbanitzable.

15. Aprovació  del  programa  d'espectacles  taurins  amb  motiu  de  les  Festes  Majors  dels
Valentins per a l'any 2015.

SECCIÓ DE CONTROL  

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

17. Precs i Preguntes.

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

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

Núria Balagué Raga Rosa Ma. Barceló Serrano
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