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 2 de
març 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 5 de març 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.

SECCIÓ RESOLUTÒRIA
2.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Ulldecona i Imaginifity CIA.

3.

Aprovació de la modificació de l'addenda econòmica per a l'any 2014 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.

4.

Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives per a la contractació de
l'arrendament de les parcel·les núm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 del polígon industrial
Valldepins III, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb un sol
criteri d'adjudicació. Acordar simultàniament la licitació d'aquest contracte.

5.

Donar compte del Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018.

6.

Reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Municipi d'Ulldecona
com a única vinculada al municipi.

7.

Aprovació de la modificació del Pla d'actuació d'emergència d'Ulldecona per a accidents en
el transport de mercaderies perilloses.

SECCIÓ DE CONTROL
8.

Moció per demanar solucions per als pagesos afectats per la crisi actual del cítrics. Moció
presentada per l'Equip de Govern i oberta a tots els grups municipals.

9.

Manifest 8 de març de 2012 – Dia Internacional de les Dones “El món local mou fitxa”.
Declaració institucional presentada per l'alcaldia i oberta a tots els grups municipals.

10.

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

11.

Precs i Preguntes.

Expedient: 1-2-15-2

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

Núria Balagué Raga

Rosa Ma. Barceló Serrano
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