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 14 de juliol 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 16 de juliol 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'inventari municipal general consolidat de béns, drets i obligacions.

3.

Modificació de la plantilla de personal i relació dels llocs de treball.

4.

Modificació dels drets econòmics dels membres electes de l'Ajuntament d'Ulldecona.

5.

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona en el marc de la Borsa d'Habitatge Jove del Montsià 2014.

6.

Aprovació de la modificació del conveni de delegació de funcions en matèria de gestió de
sanejament d'aigües entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament d'Ulldecona.

7.

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa
treball i formació per a persones aturades no perceptores.

8.

Aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament d'Ulldecona per al projecte FIO d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat
d'educació secundària del municipi en el marc dels programes de diversificació curricular.

9.

Aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars
per a la contractació de la gestió del conjunt històric i/o patrimonial de l'Ermita de la Pietat
d'Ulldecona, mitjançant concessió administrativa, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació. Acordar
simultàniament la licitació d’aquest contracte.

10.

Aprovació del programa d'espectacles taurins amb motiu de les Festes Majors del Barri
Castell per a l'any 2014.

11.

Aprovació inicial de la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del
municipi d'Ulldecona.

12.

Modificació de les Normes Subsidiàries d'Ulldecona. Inclusió de noves unitats d'actuació a
Ulldecona.
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13.

Adhesió a l'Associació de municipis per la Independència i aprovació dels seus Estatuts.

SECCIÓ DE CONTROL
14.

Mostrar el compromís i col·laboració de l'Ajuntament d'Ulldecona en l'organització de la
consulta sobre el futur polític de Catalunya.

15.

Autorització a l'Assemblea d'Ulldecona per penjar l'estelada al Castell d'Ulldecona.

16.

Moció Autovia A7. Moció presentada per l'alcaldia a instàncies de la Delegació Territorial
del Govern a les Terres de l'Ebre i oberta a tots els grups municipals.

17.

Moció en suport del sector agrari de les Terres de l'Ebre. Moció presentada pel Grup
Municipal PSC-PM.

18.

Moció suport a les escoles de música. Moció presentada pel Grup Municipal PSC-PM.

19.

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

20.

Precs i Preguntes.

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

Núria Balagué Raga

Rosa Ma. Barceló Serrano
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