
07/19  -  ACTA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BELL-LLOC  D’URGELL  SESSIÓ  
EXTRAORDINÀRIA DEL 12 de juny de 2019

Identificació de la sessió

Núm.: 07/2019 
Caràcter: Extraordinària 
Data: dimecres, 12 de juny de 2019
Horari: de les 14:10 a les 14:12 hores 
Lloc: Sala de Plens

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, essent les catorze 
hores i deu minuts del dia 12 de juny de 2019, es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit 
es  relacionen,  sota  la presidència  del  Sr.  Alcalde,  Carles  Palau i  Boté,  per  celebrar  la sessió 
extraordinària del Ple de la Corporació.

Assistència i quòrum 

Assistents: 
Carles Palau Boté Alcalde, BM-AM
Rosa Mª Romà Navarro 1a Tinent d’Alcalde, BM-AM
David Folguera Casas 2n Tinent d’Alcalde, BM-AM 
Miquel Amorós Folguera Regidor, BM-AM
Nadir Castells Gené Regidora, BM-AM 
Ramon Cònsola Palau Regidor, CDC
Miquel Campàs Pla Regidor, CDC
Jaume Amorós Bonet Regidor, CDC
Rosa Mª Buira Castell Regidora, CDC
Brigit Jubillar Jové Regidora, CDC
Antonio Rispa Fàbrega Regidor, PPC 

Actua com a Secretària Interventora la Sra. Elena Bergés Martín 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que assisteixen  
onze  dels  onze  regidors  que formen part  d’aquest  Ple,  acomplint-se el  previst  en els  articles 
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de  
la Llei  Municipal  i  de règim local  de Catalunya,  aprovada per  Decret  Legislatiu 2/2003,  de 28 
d’abril, i 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

 
A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts següents: 

Ordre del dia 

1r i únic. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta anterior (15/05/2019) 

Debat

No es produeixen intervencions en aquest punt. 
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Votacions 

Es sotmet a votació l’acta anterior,  no es formulen observacions ni  rectificacions per  part  dels  
membres  assistents  de  la  Corporació,  es  considera  aprovada  l’acta  del  Ple  ordinari  de  data 
15/05/2019. 

I no havent més assumptes a tractar l’Alcalde dona per acabada la sessió, essent les catorze 
hores i dotze minuts, de la qual aixeco la present acta que com a Secretaria, dono fe. 

Vist i plau
L’Alcalde en funcions Secretària interventora 
Carles Palau Boté Elena Bergés Martín

(document signat electrònicament) 
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