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De conformitat amb l’article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
d’acord amb la resolució del Decret d’Alcaldia núm.- 236/2017 de data 27
d’octubre de 2017., em plau convocar-lo/a, a la sessió extraordinària del Ple, que
és farà el proper dijous dia 02 de novembre de 2017 a les 21:00 hores, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb el següent ordre del dia:
1er. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, relatiu al centre de distribució
d’aliments.
2on. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Belllloc d’Urgell i la Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació “Ponent Actiu”
3er. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte d’obres de reparacions de lesions al
pavelló municipal de Bell-lloc d’Urgell
4t. Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017
5è. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017 mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit (aplicació del superàvit pressupostari)

La documentació referent als assumptes inclosos en l'ordre del dia pot consultarse en la Secretaria de la Corporació.
Es prega que en cas de no poder assistir ho comuniqui a aquesta Alcaldia, a
través de la seva Secretaria indicant els motius que ho justifiquin.
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6è. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals
reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.

