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09/16 
 
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.- 277/2016., em plau convocar-lo/a, a la sessió ordinària del Ple , que és farà el proper dijous dia 
01 de desembre a les 21:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb el 
següent ordre del dia: 

 
Primer.- Convocar sessió  ordinària del Ple, el proper dijous dia 01 de desembre de 2016 a les 21:00 
hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb el següent ordre del dia: 
 
1r.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes anteriors (21/04/2016, 06/07/2016, 10/08/2016, 

14/09/2016 i 11/10/2016).   
 

2n. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes amb 
dedicacions parcials   

 

3r. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del pressupost de l’exercici 2016 núm. 5/16  mitjançant 
transferències de crèdit 

 

4t. Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança municipal de participació i informació ciutadana.  

 

5è. Aprovació, si s’escau, del nom d’un nou carrer del municipi de Bell-lloc  

 

6è. Aprovació, si s’escau, de la resolució del procediment de revisió d’una llicència urbanística a 
sol·licitud de la DGOTU de la Generalitat de Catalunya.  

 

7è. Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2015.  

 
8è. Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. 
 
9è. Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals del 
període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2016.  
 
10è. Mocions: 10.1. Moció de suport a les institucions i càrrecs electes investigats per actuacions 
relacionades amb el procés sobiranista.  
 
11è.  Precs i Preguntes  
 
Segon.- Notificar la Convocatòria, d’acord amb els tràmits legals oportuns . 
 
L’Alcalde 
Carles Palau Bote 
 
Bell-lloc d’Urgell, 28 de novembre de 2016 
 
 


