06/16
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.- 139/2016., em plau convocar-lo/a, a la sessió ordinària del Ple , que és farà el proper dimecres
dia 14 de setembre de 2016 a les 22:00 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 dimecres dia 14 de setembre de 2016 a les 22:00
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 i
10/08/2016)

2n.

Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Bell-lloc d’Urgell articles 80 i 149 de les Normes Urbanístiques del POUM.

3r.

Aprovació provisional, si s’escau, del Pla de Millora Urbana d’ordenació de planta altell i
materials d’acabat de coberta, en la construcció de nau industrial per ampliació de taller de
mecanització, al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell – zona d’eixample nucli antic, clau 2
promogut per Mecanitzats Bell-lloc, S.L

4t.

Aprovació, si s’escau, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016

5è.

Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del pressupost de l’exercici 2016 núm. 2/16
mitjançant crèdit extraordinari

6è.

Donar compte dels decrets d’alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local.

7è.

Ratificar el Decret d’Alcaldia núm.192/2016 de 30/08/2016 pel qual s’aprova el Pla Local de
Joventut de Bell-lloc d’Urgell 2016-2019.

8è.

Donar compte de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals
de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2016.

9è.

Moció per la memòria històrica a Bell-lloc d’Urgell.

10è. Moció per a l’adequació i manteniment de l’arxiu municipal de Bell-lloc d’Urgell.
11è. Precs i preguntes.
Segon.- Notificar la Convocatòria, d’acord amb els tràmits legals oportuns .
L’Alcalde
Carles Palau Bote
Bell-lloc d’Urgell, 9 de setembre de 2016
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