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 23 de setembre de 2013, en primera convocatòria a les 21:00 hores, a la Casa de la Vila, seu de
l'Ajuntament, i en segona convocatòria el dia 25 de setembre de 2013, 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 Club de Twirling Ulldecona per proclamar-se campió de la Copa
Catalana de Clubs i felicitar a tots els atletes que en formen part.

3.

Reconeixement a l'atleta d'Ulldecona, Meritxell Benito Villarraso, pel segon lloc aconseguit
en el campionat d'Espanya en la disciplina de salt de perxa, categoria cadet.

4.

Reconeixement a la waterpolista Ona Meseguer i Flaqué per la medalla d'or aconseguida
en el Campionat del Món de Barcelona 2013.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA
5.

Aprovació de les clàusules addicionals terceres 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 2013, en relació als consultoris locals dels barris el Castell, Sant Joan del Pas
i els Valentins.

6.

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 2012/2013.

7.

Modificació de les tarifes del servei d'aigua potable com a conseqüència de la inclusió de La
Miliana dintre de les instal·lacions gestionades pel servei municipal d'aigües.

8.

Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació Carrer Mirador del Riu al barri de Sant Joan del Pas.

9.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona.
Modificació Carrer Russinyol a Ulldecona.

10.

Aprobar la revisión del Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los requisitos previstos
en el artículo 18.2 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, por el que se determinan las
obligaciones de información para el pago a los proveedores de las entidades locales.

11.

Ratificació del decret d'alcaldia de data 13 d'agost de 2013, relatiu a l'aprovació del Pla
Específic d'Emergència Municipal – Festes Majors d'Ulldecona 2013.
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SECCIÓ DE CONTROL
12.

Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 2n trimestre 2013.

13.

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

14.

Precs i Preguntes.

Així ho mana i signa l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Balagué Raga, a
Ulldecona el dia dinou de setembre de dos mil tretze.
Davant meu,
L'alcaldessa,
La secretària,

Núria Balagué Raga

Paula Zaragoza Rosa
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