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Elena Bergés Martín, Secretaria interventora de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, 
 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, en sessió ordinària número 07/16 de 
data 14 de setembre de 2016, va ratificar i aprovar per majoria absoluta dels membres 
presents amb 7 vots a favor i 4 abstencions, el següent Decret d’Alcaldia: 
 
 
“DECRET D’ALCALDIA  192/2016 

 
Atès que el món local té un paper destacat en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2010- 2020 ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de 
joventut han de respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local 
està en contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i 
problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context 
immediat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell és un dels pioners a la comarca del Pla 
d’Urgell en treballar en polítiques de joventut mitjançant un pla local propi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell ha redactat amb anterioritat 3 plans locals de 
joventut, PLJ 2005-2007, PLJ 2009-2011 i PLJ 2012-2015 
 
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell vol donar continuïtat a aquestes polítiques 
locals de joventut, aposta pels joves i pretén mantenir les actuacions dotant-los tant 
d'eines i recursos perquè millorin les seves perspectives laborals, com els espais i 
activitats per al seu oci i diversió 
  
Atès que l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell vol aprovar el seu quart Pla Local de Joventut 
2016-2019.  
 
Per  això, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides segons l’article  53.1.u) 
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 l’article 21.1.s) de la  Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local,  
 

RESOLC 
  
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019.  
 
Segon.- Notificar aquest resolució a la Direcció General de Joventut de la Generalitat 



 
 

Telèfon 973 56 01 00 
Fax       973 56 05 62 
email : ajuntament@bell-lloc.cat 
25220 Bell-lloc d'Urgell 

 

de Catalunya.  
 
Tercer.- Ratificar la present resolució en el pròxim Ple ordinari de l'Ajuntament de Bell-
lloc d’Urgell.”  
 
 
 
I, perquè així consti, lliuro el present certificat a la Direcció General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde. 
 
 
La Secretària ,                                                Vist i plau,  
                                                            L’alcalde,  
 
                                                                Carles Palau i Boté 
 
 
 
 
Bell-lloc d’Urgell, 16 de setembre de 2016. 
 
(aquest document està signat electrònicament)  
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