
  DECRET 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PL/2021/9 El ple 

 

Núria Palau Minguella, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, 

DISPOSO: 

 

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

Ordinària

Data i hora 30 / de setembre / 2021 a les 19:00 

Lloc SALA DE SESSIONS 
No admet participació a distància

 

SEGON.  Que  es  duguin  a  terme  els  tràmits  legals  oportuns  per  a  efectuar  la 
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat. 

 

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent: 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA 

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 1104/2020. Planejament de Desenvolupament (Modificació). 

Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada de les 
Borges Blanques

3. Expedient 2017/2021. Planejament General (Modificació). Acord 
d'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal en matèria d'establiment de quotes de 
participació en les infraestructures comunes de l'àmbit a ponent del 
Canal d'Urgell

4. Expedient 1122/2017. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). 
Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial 
Urbanístic del complex hoteler Masia Salat de les Borges Blanques

5. Expedient 1913/2021. Contractacions Patrimonials. Aprovació de la 
venda directa de la de porció de terreny de 137,24 m² de superfície en 



forma de “U” que envolta i complementa el solar destinat a caserna de 
la Creu Roja part segregada de la finca registral 4263

6. Expedient 2021/2021. Proposta de resolució per demanar a l'INCASÒL 
la seva actuació per tal de desbloquejar el sòl industrial del Polígon de 
Vaca-Roja

7. Expedient 2024/2021. Proposta de resolució per millorar l'atenció en 
salut mental juvenil a les Borges Blanques

8. Expedient 2023/2021. Proposta de resolució per la modificació de les 
condicions relacionades amb les bonificacions de l'IBI d'acord amb els 
principis d'una transició energètica justa

B) Activitat de control
9. Informe de les activitats dutes a terme
10.Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia

C) Precs i preguntes
---

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


