AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Identificació de la sessió
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:
Sessió:

Extraordinària
Dijous, 5 de febrer de 2015
De 19:00 a 20:20
sala de sessions de la casa consistorial
1/2015

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:
Absents:

Jaume Montanuy i Baró
Josep Maria Castells Belart
Jordi Navarra Torres
Manel Cònsola Palau
Xavier Pascual i Santisteve
Francisco Mirabet Castells

Ordre del dia:
1. Pressupost General de 2015. Aprovació inicial
Desenvolupament de la sessió
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i proposa, amb caràcter d’urgència, incorporar a l’odre del dia un
nou punt referent a: “Ratificació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi al Grup d’Acció Local
Consorci Leader Pirineu Occidental”.
Sotmès a votació, els membres presents del Ple, per unanimitat dels presents, acorden incorporar el
punt núm. 2. Ratificació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi al Grup d’Acció Local Consorci
Leader Pirineu Occidental. A continuació es tracten els punts de l'ordre del dia, i es prenen els acords
següents:
1.- Pressupost General de 2015. Aprovació inicial
Vist el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015, elaborat segons indica el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
les bases d’execució, la relació de llocs de treball, i la resta de documentació preceptiva.
Vist el que preveuen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament de la llei d’hisendes locals.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda;
Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera que es situa en 440.700,94 €.

CASA CONSISTORIAL. 25632 SANT ESTEVE DE LA SARGA. Telf. 973-653377 Fax. 973-653378
ajuntament@santesteve.ddl.net

AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA

Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’any 2015 per un import total de 400.434,63 €
corresponen al pressupost de l’administració general de l’entitat local, tant en ingressos com en
despeses, així com les Bases d’execució, la Relació de Llocs de Treball i la resta de documents
preceptius.
Tercer.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP de Lleida i al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant del Ple
Quart.- Determinar que si durant el termini de 15 dies no es presenten reclamacions, el pressupost
esdevindrà definitivament aprovat."
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
- L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Secretari qui exposa el contingut del Pressupost de 2015,
indicant i explicant les partides més significatives, tant d’ingressos com de despeses, així com
les modificacions respecte del pressupost de l’any anterior. També es posa de manifest que el
pressupost dóna compliment a la normativa sobre estabilitat pressupostària i regla de la
despesa.
2.- Ratificació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi al Grup d’Acció Local Consorci
Leader Pirineu Occidental.
“En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC núm.: 6780 la Ordre AAM/387/2014, per
la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local (GAL), 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 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació
de les estratègies de desenvolupament local.
Ates que per poder considerar els territoris dels municipis de les àrees d’aplicació de les operacions a
gestionar amb la metodologia del Leader a Catalunya, inclosos a l’annex I de la Ordre
AAM/387/2014, és necessari que els ajuntaments corresponents manifestin la seva adhesió.
Aquesta ordre té per objecte establir els criteris de selecció de territoris on s'ha de dur a terme el
desenvolupament local participatiu a través de la metodologia Leader, d’acord amb l’àmbit territorial
elegible que figura en l’annex 1; convocar el procediment de selecció dels GAL i establir les normes
per a la seva presentació, així com establir l’estructura de l’equip tècnic amb què han de comptar que
es descriu en l’annex 2; establir els criteris de selecció de les estratègies de desenvolupament local
en el marc del desenvolupament local participatiu, d’acord amb l’annex 3; i aprovar les bases
reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local, que
s’especifiquen a l’annex 4 de l’ordre.
D’acord amb els termes de programació aprovada per la Comissió, les àrees d’aplicació de les
estratègies de desenvolupament local a Catalunya han d’abastar un territori homogeni i continu amb
una població que ha d’oscil·lar, com a norma general, entre els 30.000 i els 100.000 habitants per
GAL.
Els municipis on es pot aplicar la metodologia Leader són els que s’assenyalen a l’annex 1 de l’ordre.
Per poder disposar d’una massa crítica suficient de possibles beneficiaris/àries i poder escollir així els
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projectes més adequats per al desenvolupament de les estratègies locals, el nombre de GAL
seleccionats en funció dels criteris assenyalats a l’article 3 de l’ordre no serà superior a 11. Dins de
l’àmbit territorial del GAL, la unitat mínima de selecció és el municipi. Cap municipi pot estar englobat
en més d’una estratègia de desenvolupament local seleccionada a l’empara d’aquesta ordre per a la
gestió de la metodologia Leader.
Vist que l’Alcaldia per motius d’urgència va dictar Decret de l’Alcaldia núm. 1/2015, de 26 de gener,
pel qual es resolt l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi al Grup d’Acció Local Consorci Leader
Pirineu Occidental.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, l'article 191 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 d'acord amb el que disposa l'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 1/2015, de 26 de gener, d’adhesió de l’àmbit territorial
del municipi al Grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental.”
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

L’alcalde exposa que la proposta fe referència al Grup d’Acció Local, que fins ara era Leader
Pallars Ribagorça, i al qual ara passa a incorporar-s’hi la val d’Aran.

El Sr. Alcalde dóna per acabada a les 20:20 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta
del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L’alcalde
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