
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. 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals que estableix que dintre els 30 dies següents al de la sessió constitutiva l’Alcalde
convocarà sessió extraordinària del  Ple,  a efectes de resoldre sobre diferents temes d’organització  i
funcionament

HE RESOLT:

1.  Convocar el Ple Municipal, amb l'objectiu de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el dia
13  de  juliol  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 15 de juliol 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 (Ple extraordinari de constitució del 13 de
juny de 2015).

SECCIÓ RESOLUTÒRIA  

2. Règim de les sessions ordinàries del Ple Corporatiu.

3. Presa de coneixement de la constitució dels Grups Polítics Municipals i els seus respectius
portaveus.

4. Creació de comissions informatives permanents i de la seva composició.

5. Nomenament de representants de la Corporació en altres organismes en els quals ha d’estar
representat l’Ajuntament.

6. Creació de la Junta de Portaveus Municipal

7. Drets econòmics dels membres electes de l’Ajuntament d’Ulldecona.

8. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors del Castell per a
l'any 2015.

9. Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors d'Ulldecona per
a l'any 2015.

10. Aprovació del programa d'actes de les Festes Majors 2015.

SECCIÓ DE CONTROL  

11. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde.

12. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de Constitució de la Junta de Govern Local.
Delegació de competències de l'Alcalde en la Junta de Govern Local. Fixació de la periodicitat
de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

13. Donació de compte de la resolució de l’Alcaldia de delegacions de competències de l'Alcalde
en els regidors-delegats.

Expedient: 1-2-15-9



Així  ho mana i  signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament  d'Ulldecona, Núria  Ventura i  Brusca,  a
Ulldecona el dia nou de juliol de dos mil quinze.

Davant meu,
L'alcaldessa, La secretària acctal.

Núria Ventura i Brusca Rosa Ma. Barceló Serrano

Expedient: 1-2-15-9
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