02/15-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 de febrer de 2015
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les vint-i-una hores del dia 26 de
febrer de 2015, hi són a la sessió els següents membres;
Ramon Cònsola Palau
Miquel Campas Pla
Montserrat Segura Basela
Rosa Mª Buira Castell
Robert Tarrio Carulla
Brigit Jubillar Jové
Josep Sarret Torrades
Francesc Niubó Bosch
Ramon Cadens Bosch
Antonio Rispa Fàbrega

Alcalde – President d'aquesta Corporació
1r Tinent d’alcalde
2a Tinent d’alcalde
3a Tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Francesc X. Maruenda Llobera, 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 extraordinari de 22 de gener de 2015 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 extraordinari de 22/01/2015.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.
2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
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Atès que en l’anterior Ple va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim
d’aquests Decrets el 170/2014
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 170/2014 fins al núm. 195/2014 ambdós
inclosos i 001/2015 fins al núm. 42/2015 ambdós inclosos.
No hi ha res a dir.
3r.- INFORMES D’ALCALDIA.
No hi ha informe d’alcaldia.
4t.- PROPOSTA APROVACIÓ ADHESIÓ A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT
DE BELL-LLOC D’URGELL AL GAL ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT.
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local,
es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de
desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu
en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven
les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament
local.
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader pel
període 2014-2020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les
Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els municipis següents de la comarca del Segrià:
Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials,
Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses.
El municipi de Bell-lloc d’Urgell està interessat en participar en el programa Leader 20142020.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Acorda
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell al
territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader de Ponent.
Segon.- Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú.
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El Sr. Cònsola explica que pel tema del Leader s’ha buscat una gestora d’actuació local, hi
haurà els mateixos diners, hi estaran el Consell Comarcal de l’Urgell, el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell, el Consell Comarcal de les Garrigues i tots els pobles que son del Segrià.
Feta la votació:
S’aprova per unanimitat.
5è. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha res a dir.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió essent
les vint-i-una hores i quinze minuts, que com secretaria certifico.
Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària interventora

Ramon Consola Palau

Pilar Casanova Navarro
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