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 ORDINÀRIA, que tindrà lloc el dia 3 de
març 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 5 de març 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.

Aprovació de l'addenda econòmica per a l'any 2013 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.

3.

Aprovació de l'annex al conveni de cooperació entre el CODE i l'Ajuntament d'Ulldecona,
per al desenvolupament de l'Agència Local d'Energia.

4.

Aprovació de l'annex per al 2014 al conveni de col·laboració entre el CODE i l'Ajuntament
d'Ulldecona per a la realització del servei de salubritat pública en el terme municipal
d'Ulldecona.

5.

Aprovació inicial de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana d'Ulldecona.

6.

Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

7.

Donació de compte de la liquidació del pressupost consolidat de l'exercici de 2013.

8.

Reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2013.

SECCIÓ DE CONTROL
9.

Manifest 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Manifest presentat per l'alcaldia i obert a
tots els grups municipals.

10.

Moció en defensa de l’autonomia local contra la llei 27/2013, de 27 de desembre, “de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Moció presentada pel
GMPSC-PM.

11.

Moció per la contenció del preu del consum elèctric domèstic. Moció presentada pel
GMPSC-PM.

12.

Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ‘Signa un vot per la
independència’. Presentada per l'Alcaldia a instàncies de l'Associació de Municipis per la
Independència i oberta tots els grups municipals.
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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 vint-i-sis de febrer de dos mil catorze.

L'alcaldessa,

Davant meu,
La secretària acctal.,

Núria Balagué Raga

Rosa Ma. Barceló Serrano
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