ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2013
Caràcter: extraordinària
Data: dilluns, 18 de febrer
Horari: de les 18.30 a les 18.50 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
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària

No hi assisteixen:
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia

1. Aprovació de la realització de l’actuació i d’acolliment a la convocatòria del
programa Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader.
1. Aprovació de la realització de l’actuació i d’acolliment a la convocatòria del
programa Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader.
Atesa la publicació de l’ordre AAR/429/2012, de 21 de desembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals
del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es
convoquen els corresponents a l’any 2012.
Atès que l’Ordre abans esmentada regula l’atorgament de les subvencions previstes
en aquesta convocatòria, la qual especifica, en el seu annex 3, que per a la tramitació
de la concessió dels ajuts per a la mesura 323. Conservació i millora del patrimoni
rural, cal presentar una documentació complementària específica que s’ha d’adjuntar
a la sol·licitud
Atès que l’Ajuntament ha esdevingut titular, com a cessionari, del lloc on es realitzarà
la inversió. Es considera convenient demanar un ajut per a la rehabilitació del molí del
Bep de Canut, per tal de poder realitzar activitats d’interès cultural i promocional de
Torrebesses.
Atès que cal presentar la sol·licitud de la subvenció abans del 20 de febrer de 2013.

Es proposa al Ple, acordar:
Primer.- L’aprovació de la realització de l’actuació i d’acolliment a la convocatòria del
programa Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. Eix 4 Leader.
Segon.- Lliurament d’aquest acord a l’entitat competent per tal d’usar-lo com a
document per a la seva tramitació de la concessió de l’ajut d’aquest programa
Sotmesa la proposta a votació, s’obté el següent resultat:
- Vots a favor:
- Vots en contra:
- Abstencions:

Mario Urrea, Amparo Vidal, Benito Buixadera, Núria Filella i Artur
Ribes.
cap
cap

Consegüentment, l’alcalde declara aprovada la proposta per majoria absoluta.
I essent les divuit hores i cinquanta minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo,
com a secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària,

Vist i plau,
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

