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, amb l'objectiu de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el
dia 4 de juny 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 8 de juny 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 el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament
d'Ulldecona per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació mitjançant el programa
de treball i formació per a persones aturades no perceptores.

3.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'Ulldecona, relatiu al Pla Educatiu
d'Entorn.

4.

Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic “Deixalleria dels Terrés”.

5.

Aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici de 2014.

6.

Donar compte de l'informe de subministrament d'informació 1r trimestre 2015.

7.

Ratificació del decret d'alcaldia de data 22 de maig de 2015, relatiu a l'aprovació del
conveni d'adhesió al projecte Montsià Actiu, vinculat a la convocatòria “Treball a les 7
Comarques”.

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

Núria Balagué Raga

Rosa Ma. Barceló Serrano
Expedient: 1-2-15-6

