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06/14-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 3 de juliol de 2014 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-dues hores del dia 
3 de juliol de 2014, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Ramon Cònsola Palau    Alcalde – President d'aquesta Corporació 
Miquel Campas Pla    1r Tinent d’alcalde 
Montserrat Segura Basela  2a Tinent d’alcalde 
Rosa Mª Buira Castell  3a Tinent d’alcalde 
Robert Tarrio Carulla   Regidor 
Brigit Jubillar Jové   Regidora 
Josep Sarret Torrades  Regidor 
Francesc Niubó Bosch  Regidor 
Francesc X. Maruenda Llobera Regidor 
Ramon Cadens Bosch  Regidor 
Antonio Rispa Fàbrega  Regidor 
 
Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. Actua com a Secretària la Sra. 
Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.  
 
 
1r. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 
Atès que d’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, les actes 
s’hauran de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent. 
 
Atès que s’han dut a terme, el Ple ordinari de 15 de maig de 2014 i resta  pendent  per 
a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/20003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’acta del Ple ordinari de data 15-05-2014. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2n. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE BELL-LLOC D’URGELL DE L’EXERCICI 2013. 
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Atès que el passat 18 de juny de 2014  mitjançant Decret d’Alcaldia núm.:  
101s’aprova la liquidació  provisional del Pressupost de l’Ajuntament de Bell-lloc 
d’Urgell de l’exercici 2013. 
 
Vist l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Donar compte de la liquidació provisional del pressupost de l’exercici 2013 de 
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell. 
 
El Sr. Sarret comenta que hagués trobat més lògic que primer s’hagués fet la comissió 
i després aprovar el decret. 
 
El Sr. Cònsola respon que no els caldria fer-ho, que es trobarien el decret, però que es 
més elegant fer-ho així. Continua dient que com han pogut veure hi ha un negatiu de 
123.541,38, això vol dir que han amortitzat més del previst. 
  
 
3r. PROPOSTA APROVACIO DE LES DATES DE LES FESTES LOCALS PER A 
L’EXERCICI 2015 
 
Un cop publicada l’Ordre de les festes laborals per a l’any 2015, la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per 
l’any 2015. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica 
que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals 
per a  l’any  2015. 
 
Atès que s’ha de comunicar al  Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya,  els dos dies de Festa Local que preveu l’article 37.2 de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
Atès que aquestes dues festes no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies 
de festa oficial. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Proposar als Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya els dies  28 i 29 de setembre de 2015   com a 
festes locals de Bell-lloc d’Urgell. 
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Segon.- Notificar aquesta resolució als Serveis Territorials de Lleida del Departament 
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya,  per a que el Conseller de Treball 
mitjançant l’Ordre pertinent estableixi les dues festes locals. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 
 
El Sr. Cònsola comenta que al mes de maig, el dia 1 es festa i hi haurà un pont. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió 
essent les vint-i-dues hores i deu minuts, que com secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
 
 
 
 
Ramon Consola Palau    Pilar Casanova Navarro 


