ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2012
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 16 de juliol de 2012
Horari: de les 19.30 a les 19.34 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia
1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015

2. Proposta de les festes locals per l’any 2013
3. Aprovació dels projectes de polítiques de dones de Torrebesses
1. Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015
Atesa la publicació de l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol de 2012, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als
projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya
elaboren en el marc del Pla nacional de joventut.
Atesa l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol de2012, que regula l’atorgament de
subvencions previstes en aquesta convocatòria, la qual especifica, en el seu
annex 2, punt 3.1, que els ens locals que optin a aquestes sol·licituds hauran
d’haver elaborat un pla local de joventut que ha d'estar aprovat per el ple de
l’ajuntament i lliurat a la Secretaria de Joventut abans de la finalització del
termini de convocatòria d’aquestes subvencions. Per tant,
El Ple, aprova per unanimitat:
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Primer.- Aprovar el Pla local de joventut de Torrebesses pel període 2012 2015, impulsat per l’Ajuntament de Torrebesses i redactat per l’Oficina de
Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Segrià.
Segon.- Lliurar-ne còpia a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya
2. Proposta de les festes locals per l’any 2013
Un cop publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2013, la Conselleria
d’Empresa i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per a l’any 2013.
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
propostes de festes locals per a l’any 2013, per tant:
El Ple, aprova per unanimitat:
Únic.- Informar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les
següents dates com a festes locals per a l’any 2013:
a)
b)

Festa major d’hivern: 21 de gener.
Festa major d’estiu: 6 d’agost.

3. Aprovació dels projectes de polítiques de dones de Torrebesses
Atès l’obertura de la convocatòria per a la concessió de subvencions de
l’Institut Català de les Dones per a ens locals, dins l’exercici 2012.
Atès que les subvencions previstes es regeixen per la Resolució
BSF/641/2012, de 2 d’abril, per a la qual s’aproven les bases per a la concessió
de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones i per la
legislació vigent en matèria de subvencions.
Atès que es considera necessari demanar un ajut per poder realitzar els
projectes previstos.
El Ple, aprova per unanimitat:
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Primer.- Aprovar els projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les
polítiques de dones de Torrebesses, impulsats per aquesta corporació.
Segon.- Sol·licitar a l’Institut Català de les dones, els ajuts necessaris per dur a
terme els projectes aprovats.
Tercer.- Lliurar-ne còpia a l’Institut Català de les Dones
I essent les dinou hores i trenta-quatre minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo,
com a secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària acc.

Vist i plau
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal
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