
 

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

 NOTIFICACIÓ 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/8 El ple 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data i hora 11 / de juliol / 2018 a les 22:00 

Lloc Sala de plens 
No admet participació a distància

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 207/2018. Aprovació del pla econòmic financer de l’ajuntament 

de Bell-lloc d’Urgell pel període 2018-2019
3. Expedient 95/2018. Aprovació de la Modificació d'Ordenança Fiscal 

Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
4. Expedient 170/2018. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 5 

del pressupost de l’exercici 2017 prorrogat per l’exercici 2018 en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, així com les bases 
d’execució del pressupost prorrogat.

5. Expedient 202/2018. Aprovació de l’aixecament del reparament formulat 
per la Intervenció

6. Expedient 38/2018. Aprovació de la delegació a la Diputació de Lleida de 
les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació 
en via executiva de determinats ingressos de dret públic

7. Expedient 71/2018. Aprovació de les dates de festes locals corresponents a 
l’any 2019

B) Activitat de control
8. Dació en compte dels decrets d'alcaldia i dels acords de la Junta de Govern 

Local
9. Mocions

C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes.

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ 

Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar 
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la vostra assistència o,  en cas que no pugueu acudir-hi,  ho comuniqueu per a 
poder  excusar-vos.  Us  recordem  que  a  través  de  la  Seu  Electrònica  podeu 
consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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