ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 1/2015, DE DATA 25 DE MARÇ DE 2015.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 25 DE
MARÇ DE 2015.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 25 de març de 2015, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte
els Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M.
ANTONIETA PONS TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS: JOSEP TORRA BORDA del grup CiU, M. ROSA
BONET RUCHE de CiU, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU, ARNAU GALITÓ
TRILLA de CiU, VICENT TRILLA BUDRIA de Esquerra AM, ESTER SERRET
AMBOU de ESQUERRA-AM.
NO ASSITEIXENT ES REGIDORS: CONSTANTÍ PIQUÉ SOL de P.P. i M. TERESA
PONS MINGUELL de (P.P).
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs.
Regidors, és aprovada per unanimitat.
2n.- INFORME MOROSITAT 4rt. TRIMESTRE 2014 .
INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE
JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.
En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei
15/2010, es dóna compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 4r trimestre de
2014, del tenor literal següent, en la seva part conceptual:
""INFORME DE TRESORERIA I D'INTERVENCIO DEL COMPLIMENT DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT, CORRESPONENT AL QUART TRIM'2014.
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions contemplades en els articles
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional,
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió
i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat.
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments
derivats d’obligacions no pressupostàries.
L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent:
1) INFORME DE DATA 31/12/2014 - Pagaments realitzats en el 4t. trimestre:
424.468,30 €.
• Fora de període legal: 0
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que
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depassin els terminis legals de pagament: 0
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0
LA CORPORACIÓ MUNICIPALES DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.PLA
ESPECIAL
URBANITZACIÓ
ELS
ROURES
LA
RÀPITA/PROPOSTA
RATIFICACIÓ
ACORD
D’APROVACIÓ
PROVISIONAL.
EXPEDIENT NÚM. 30 DELS DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES
SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT.- REFERÈNCIA URBANISME 1/14
CANVI DE QUALIFICACIÓ DE ZONA CLAU 2 A SISTEMA VIARI CLAU C
EN L'INDRET DE L'ESTUDI DE DETALL VIGENT A LA ZONA ""ELS
ROURES"" ENTRE ELS CARRERS Mn. MARIANO PONS I JOAQUIM
LLUCH ROVIRA DEL NUCLI DE LA RÀPITA.
Atès que la disposició addicional desena del TEXT REFÓS DE LA LLEI
D'URBANISME, estableix "els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de
les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei
s'amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes
d'agost.
Com sigui que en la tramitació de l'acord de referència s'ha donat la casualitat que
l'exposició pública de l'edicte d'acord d'aprovació provisional es fa fer en el mes d'agost
(Ple de data 31.07.2014),
Atès que s'ha procedit de nou en el tràmit d'informació pública, EDICTE PUBLICAT
EN EL DIARI SEGRE DE DATA 16.01.2015, Butlletí O. de la Província núm. 11 de
data 18.01.2015, web www.ajuntamen.net i taulells d'edictes de l'Ajuntament,
Per l'ALCALDIA i en compliment del que estableix la legislació vigent als efectes de
concloure la tramitació de l'expedient,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL LA RATIFICACIÓ DE L'ACORD
APROVAT PER UNANIMITAT EN LA SESSÓ CORPORATIVA DE DATA
31.07.2014, del tenor literal següent:
""Per l’Alcaldia dóna compte de l’expedient instruït als efectes de procedir en la
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament vigent, núm. 30 dels de
modificació, segons la proposta de modificació següent:
CANVI DE QUALIFICACIÓ DE ZONA CLAU 2 A SISTEMA VIARI CLAU C EN
L'INDRET DE L’ESTUDI DE DETALL VIGENT A LA ZONA ""ELS ROURES""
ENTRE ELS CARRERS MSN. MARIANO PONS I JOAQUIM LLUCH ROVIRA
DEL NUCLI DE LA RÀPITA, i CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER I ELS TITULARS
AUGUSTO ARESTÉ CULLERÉS I JAVIER RÚBIES RÚBIES PROPIETARIS DELS
TERRENYS, ALS EFECTES D'INCORPORACIÓ A VIAL URBÀ DEL DE LA
URBANITZACIÓ ELS ROURES DEL NUCLI DE LA RÀPITA
APROVAT INICIALMENT per aquest Ajuntament Ple en sessió de data 2 de juliol de
2014, degudament publicat i exposat al públic en termini i forma, sense que s'hagi
presentat cap tipus d’al·legació i/o reclamació,
Atès que s'ha procedit de nou en el tràmit d'informació pública, edicte publicat en el
diari Segre de data 16.01.2015, Butlletí O. de la Província núm. 11 de data 18.01.2015,
web www.ajuntamen.net i taulells d'edictes de l'Ajuntament,
No havent-se presentat cap tipus d’al·legació i/o reclamació en termini,
Als efectes de la seva tramitació davant la Comissió Territorial d'Urbanisme, per a la
seva aprovació definitiva,

2

PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS
ACORDS:
1r. -APROVAR PROVISIONALMENT LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ,
redactada per l'arquitecte RAMON LLASERES i l’arquitecte tècnic JOSEP CASES
ROCA, aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data 2 de juliol de 2014.
2n. –APROVAR el CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE AJUNTAMENT
DE VALLFOGONA DE BALAGUER I ELS TITULARS AUGUSTO ARESTÉ
CULLERÉS I JAVIER RÚBIES RÚBIES PROPIETARIS DELS TERRENYS, ALS
EFECTES D'INCORPORACIÓ A VIAL URBÀ DEL DE LA URBANITZACIÓ
""ELS ROURES"" DEL NUCLI DE LA RÀPITA, signat en data 17 de juny de 2014,
supeditat en la seva aprovació definitiva i tramitació conjuntament amb el corresponent
expedient de MODIFICACIÓ DE NN.SS. del planejament, núm. 30 dels de referència,
i JUSTIFICAT per la voluntat d'aquest Ajuntament d'incorporar dit vial a la xarxa de
vials urbans del municipi i la seva incorporació a vial de caràcter públic en la
URBANITZACIÓ ELS ROURES DE LA RÀPITA.
3r. -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva
aprovació definitiva. ""
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
4t.- PLA PARCIAL SÒL APTE PER URBANITZAR DE L'HOSTAL NOU I LA
CODOSA/ PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL.
En relació al projecte urbanístic PLA PARCIAL URBANÍSTIC SÒL APTE PER
URBANITZAR S.A.U. DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA, redactat per l’arquitecte
Lluís Castelló Gendre i informe ambiental redactat per la biòloga Quiònia Pujol,
Ateses les vigents Normes Subsidiàries del Municipi aprovades definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de LLEIDA en data 30.04.1996,
Atès expedient de MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES-DELIMITACIÓ
SAU-L’Hostal Nou i la Codosa, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Lleida, sessió de data 14 de gener de 2010 (Exp. 2008/035277/L), publicat a efectes
d'executivitat al DOGC 5580 de data 4 de març de 2010,
En base a la legislació vigent, Decret Legislatiu 1/2010 Text Refós de la Llei
d'Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del Text Refós, D.L. 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'Urbanisme(RLU).
Als efectes de l’ordenació urbanística detallada i desenvolupament del planejament
corresponent al sector SAU DE L’HOSTAL NOU I LA CODOSA, de conformitat amb
el règim del sòl urbanitzable,
Vistos els ANTECEDENTS DE TRAMITACIÓ de l’expedient,
Acord Corporatiu d’APROVACIÓ INICIAL adoptat en la sessió de data 26.10.2007,
degudament publicat i notificat,
Acord Corporatiu d’APROVACIÓ PROVISIONAL adoptat en sessió de data
17/04/2008, resolució d’al·legacions presentades, degudament notificades en termini i
forma,
Atès INFORME FAVORABLE redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua en data
13/11/2013,
Atesa documentació tècnica reeditada en base als diferents acords i consideracions dels
preceptius informes, redactada per l'arquitecte Sr. Lluís Castelló Gendre,
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Atès que per part dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sosteniblitat
s'ha unificat la documentació i tramitació, referenciat en un únic expedient de s/ref.
2015/056368/L
Atès que es considera que la reedició no constitueix cap canvi substancial de la
documentació en el seu dia aprovada i degudament exposada, publicada i notificada,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l'adopció del següent acord als efectes
de RATIFICAR la tramitació de l'expedient instruït fins a la data: aprovació inicial
acord Corporatiu 26.10.2007, exposició i publicació pertinent, acord Corporatiu
d'aprovació provisional de data 17.04.2008 i documentació tècnica reeditada,
1r. -APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SÒL
APTE PER URBANITZAR, SAU DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA, que inclou la
documentació tècnica redactada per l'arquitecte Sr. Lluís Castelló Gendre i informe
ambiental redactat per la biòloga Sra. Quiònia Pujol Sabaté.
2n -REMETRE l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida als efectes de la seva
aprovació definitiva.
3r. -FACULTAR A L’ALCALDIA perquè signi, quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
5è.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ ROTONDA CAMÍ
CARRETERA DE MOLLERUSSA-TORRE TANTULL.
PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC "CONSTRUCCIÓ D’UNA
ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA-ZONA TORRE
TANTULL.
Per l'Alcaldia, atès que per part d'aquest Ajuntament s'encarregà la redacció del
corresponent projecte tècnic als efectes de procedir en la realització de l'obra:
ROTONDA CAMI CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL,
Vist el projecte tècnic redactat per l'arquitecte Sr. SANTIAGO ROCASPANA BARÓ,
vist ala documentació que l'integra, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa
tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra i atès que hi figuren béns afectats de propietats
particulars,
Atès el que als efectes disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4
de juliol, d’obra pública.
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del present acord:
Primer --APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic per a l'execució de l'obra
ROTONDA CAMI CARRETERA DE MOLLERUSSA - ZONA TORRE TANTULL,
redactat per l'arquitecte Sr. SANTIAGO ROCASPANA BARÓ i amb un pressupost
d'execució per contracta de 91.890,00 € IVA inclòs.
Segon --APROVAR INICIALMENT la relació de béns afectats següents:
Pol. 13, parcel·la 3 ....... 189,91 m2, propietari Josep Guimet Folguera, hereus
Pol. 13, parcel·la 5 ....... 60,48 m2, propietari Joan Solsona Solé
Pol. 14, parcel·la 8 ....... 36,00 m2, propietari, hereus de Josep Agelet Folguera
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Tercer -- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, web de l'Ajuntament i taulell
d'edictes de l'Ajuntament a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
Quart --Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament
afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.
Cinquè --APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte tècnic i relació de béns afectats,
cas de que no es presenten al·legacions i/o reclamacions en termini.
Sisè --DECLARAR DEFINITIVA la relació de propietaris dels béns afectats cas de no
produir-se reclamacions i/o al·legacions en el termini establert, sense necessitat de
posterior acord i als efectes de, si s'escau, iniciar expedient d'expropiació forçosa
Setè --Publicar aquest acord en la web municipal.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
6è.- OBRA: CONSTRUCCIÓ DE ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE
MOLLERUSSA-ZONA TORRE TANTULL. ADQUISICIÓ TERRENYS
AFECTATS PER L'OBRA.
Atès acord de data d'avui, d'aprovació del projecte d'obra ""CONSTRUCCIÓ D'UNA
ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA-ZONA TORRE
TANTULL.
Atès que el projecte detalla l'afectació de béns de titularitat privada,
Atès el que als efectes disposa la vigent llei Municipal i de Règim Local i Reglament de
Béns de les administracions públiques,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, l’adopció del següent acord:
ADQUIRIR ELS TERRENYS AFECTATS següents:
Pol. 13, parcel·la 3 ....... 189,91 m2, propietari Josep Guimet Folguera, hereus
Pol. 13, parcel·la 5 ....... 60,48 m2, propietari Joan Solsona Solé
Pol. 14, parcel·la 8 ....... 36,00 m2, propietari, hereus de Josep Agelet Folguera
APREUAR els terrenys en la quantitat de 6 €/m2.
DESPESA amb càrrec a la partida adquisició terrenys del vigent pressupost.
PROCEDIR en la legalització de l’adquisició, atesa la poca entitat econòmica de la
transacció, mitjançant les respectives ACTES DE PAGAMENT I OCUPACIÓ DELS
TERRENYS.
DELEGAR EN L’ALCALDIA, perquè signi quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
7è.PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DEL
CONVENI
MARC
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D'IGUALTAT.
Per l'Alcaldia es dóna compte de la proposta passada per part del Consell Comarcal de
la Noguera, d'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I ELS AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT,
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, degudament assabentada i trobant el CONVENI
adequat i adaptat a les necessitats dels serveis que s'hi relacionen,
PER UNANIMITAT ACORDA:
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-APROVAR el CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA NOGUERA I L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE
BALAGUER, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT.
-FACULTAR a l'Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris en relació
amb el present acord.
-TRAMETRE CERTIFICACIÓ del present acord al Consell Comarcal de la Noguera.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
8è.- PROPOSTA RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ D’ESTATUTS PER PART
DEL CONSORCI LOCALRET.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar l'acord de modificació dels estatuts del Consorci,
Passada la proposta de modificació als Srs. Regidors
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector
Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S :
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
9è.- PROPOSTA RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI
DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA,
AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT.
Per l'Alcaldia es dóna compte de l'escrit tramés per part del Consorci del Transport
Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat de Mobilitat, en relació als tràmits necessaris per a
procedir en la modificació dels Estatuts del Consorci per a la seva adaptació i
actualització a la normativa vigent,
Atès acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, 9/2015 pel qual s'aprova la
modificació dels Estatus, entre d'altres, el del Consorci
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consorci, i en compliment del que als
efectes preveu l'art. 26 dels Estatuts,
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PROPOSA a la Corporació Municipal la proposta següent.
-RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT TERRITORIAL DE
MOBILITAT, als efectes de l'aprovació definitiva per part del Consell d'Administració
del Consorci.
-FACULTAR en l'Alcaldia perquè signi quants documents siguin necessaris en relació
amb el present acord.
-TRAMETRE CERTIFICACIÓ del present acord al Consorci ATM LLEIDA.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
10è.- MARC PRESSUPOSTARI 2015-2016-2017-2018. DONANT COMPTE
COMUNICACIÓ AL MINISTERI D'HISENDA. Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per l'Alcaldia es dóna compte a al Corporació Municipal del Decret de data 10.03.2015,
EXPEDIENT MARC PRESSUPOSTARI 2015-2018, del tenor literal següent:
""Atès el que és disposat, Article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que
s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i
de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3
anys i contindran, entre altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost
aprovat de l’exercici n, elaborant una previsió per als exercicis n+1, n+2 i n+3,
juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat
per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest
mandat.
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini,
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa. DECRETA:
1.- PROPOSTA d'aprovació del marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a
partir del pressupost en vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 20152016-2017-2018.
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2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 1 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
3.- Que es doni compte a la Junta de Govern Local en la seva propera sessió a celebrar
el dia 11 de l'actual.
3.-QUE per Secretaria-Intervenció es procedeixi en la tramesa del MARC
PRESSUPOSTARI al Ministeri. Ho manà i signa la Sra. Alcaldessa, de que certifico.
Vallfogona de B. 10 de març de 2015. L’ALCALDESSA, Davant meu, LA
SECRETÀRIA INTERVENTORA"".
La CORPORACIÓ MUNICIPAL es dóna per assabentada I PER UNANIMITAT
RATIFICA EL CONTINGUT DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL MARC
PRESSUPOSTARI 2015-2018. LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER
ASSABENTADA.
11è.- PROPOSTA RATIFICACIÓ ADHESIÓ AL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ
LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ- Programa de desenvolupament rural 2014-2020.
Per l'Alcaldia es dóna compte de la proposta i acord adoptat en el seu dia per la Junta de
Govern Local, sessió de data 11.05.2015, respecte del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020, del tenor literal següent, i als efectes de si escua, la
seva ratificació per part de la Corporació:
"Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord va ser seleccionat pel
DAMM per a gestionar els ajuts pera a la diversificació econòmica de les zones rurals
en el marc de l’eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
2007-2013.
Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord té previst tornar-se a
presentar a la propera convocatòria per la selecció de grups d’acció local per a
l'aplicació en el seu àmbit territorial del desenvolupament local participatiu en el marc
del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci GAL Noguera
Segrià Nord suposa una oportunitat per a la dinamització, diversificació i foment de les
activitats econòmiques i l’emprenedoria.
Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Autoritzar l’adhesió del municipi de VALLFOGONA DE BALAGUER a
l’àmbit territorial del Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
Segon.- Comunicar al Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord el present
acord, mitjançant la corresponent certificació.
Tercer.-Donar compte del present acord a l'Ajuntament Ple en la propera sessió que es
celebri".
S'APROVA PER UNANIMITAT RATIFICAR L'ANTERIOR ACORD.
12è.- PRECS I PREGUNTES
Obert per l'Alcaldia el punt de precs i preguntes,
NO N'HI HAN.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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