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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 01/2017   
Caràcter: Ordinari 
Data:  6 de febrer de 2017 
Hora: de les 19:00 hores a les 19:55 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Manel Marsan Segú, regidor  
Josep Maria Barrull Aran, regidor 
Ramon Espuña Turmo, regidor 
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
No assisteix el Sr. Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor, i la Sra. Emilia Farré Farran, 
regidora 
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les 
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 7 de novembre de 2016 i extraordinària de data 29 de desembre 
de 2016). 

2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia. 
3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2016. 

4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 4rt 
trimestre 2016. 

5. Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust (RD-Llei 
4/2012). 

6. Aprovar la modificació de crèdit 2/2016. 
7. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre de 
2016. 
8. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2018. 

9. Aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals, si s’escau. 

10. Aprovar derogar el reglament i el registre municipal de solars sense edificar. 
11. Aprovar, si s’escau, una  moció de la Unió de Pagesos de Catalunya, davant la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. 
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12. Informes d’alcaldia. 
13. Precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió i abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde manifesta la 
necessitat d’incloure un nou punts en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte: 
 

- Aprovar donar de baixa drets reconeguts en exercicis anteriors. 
- Aprovar donar de baixa obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2003, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 2568/86, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple ratifica la urgència dels assumptes i 
s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 12 i 13. 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 7 de novembre de 2016 i extraordinària de data 29 de 
desembre de 2016). 
 
El ple dóna per llegida les actes de les sessions anteriors (acta ordinària de 7 de 
novembre de 2016 i extraordinària de 29 de desembre de 2016), i de conformitat 
amb l’establert a l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, són aprovades per 
unanimitat. 
 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple 
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat: 
 
- Del Decret d’Alcaldia número 69/2016 de data 10 de novembre de 2016 al 

Decret d’Alcaldia número 8/2017, de data 2 de febrer de 2017. 
 

Així com s’acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets d’Alcaldia: 

- Decret d’Alcaldia número 76/2016 de data 12 de desembre de 2016 
- Decret d’Alcaldia número 80/2016, de data 29 de desembre de 2016 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2016. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 9 de gener 
de 2017. 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 
 

Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema 
que permeti avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la 
normativa sobre contractació administrativa. 
 
L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot això, la intervenció elaborarà un informe trimestral, en el què s'avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al 
Ple. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
 
D’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions 
reconegudes respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que 
imposa la Llei són de 14 factures, per un import total de 20.040,31 euros, al 4rt 
trimestre de 2016. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors 
(PMP), 4rt trimestre 2016. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 9 de gener 
de 2017. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) 
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Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. 
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent 
del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui. 
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, 
d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, la informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors. 
 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014, el Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP) és de 26,98 dies en 
referència al 4rt trimestre de 2016. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
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5. Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust (RD-
Llei 4/2012). 
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, modificació per la Llei Orgànica 4/2012, 
de 28 de setembre, així com l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es va enviar 
abans del dia 31 de gener de 2017 l’informe de seguiment del Pla d’Ajut aprovat per 
pel ple d’aquesta corporació en data 26 de març de 2012. 
És per això que, d’acord amb l’establert en l’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, 
de 9 de març, una vegada emès l’informe d’intervenció respecte al seguiment del 
pla d’ajust esmentat, se’ns dóna compte al ple, pel que el ple de la corporació en 
queda assabentat. 
 
6. Aprovar la modificació de crèdit 2/2016. 
 
Pel providència d’alcaldia de data 26 de gener de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 
 
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, 
per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari 
actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que 
cal finançar  mitjançant  majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del 
pressupost vigent de la corporació, així com anul·lacions o baixes dels crèdits de 
partides de despeses 

  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

338 / 
226.99 

Festes i despeses diverses 30.000,00 3.749,41 33.749,41 

450 / 623 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 

900,00 900,00 1.800,00 

920 / 525 Adquisició mobiliari 500,00 1.600,00 2.100,00 

 

2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida Nom Proposta de consignació 
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338 / 
619.01 

Reacondicionament accés sala 
màquines piscines 

790,99 

 

Total altes crèdits :  790,99  

 
Finançament que es proposa: 

1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:   

Partida Nom Previsió 
inicial 

Recaptats/ 
reconeguts 

Diferència 
usada 

761 
Subvenció Diputació de Lleida 

(Reacondicionament accés sala 
màquines piscines) 

0,00 790,99 790,99 

 
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
baixa 

Consignació 
definitiva 

450 / 210 
Reparació i conservació 
infraestructures i béns 

naturals 
26.000,00 6.249,41 19.750,59 

 
2. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del 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 als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous 
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
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compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
 
4. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del 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 entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals 
que no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla 
economicofinancer que permeti en un any el compliment d’aquest.  

L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són 
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes 
en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost. 

Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2016 de suplement de crèdit 
i crèdit extraordinari per import de 7.040,40 €,  que cal finançar  mitjançant  majors 
i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, 
així com anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses. 

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
7. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de 
desembre de 2016. 
 
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal elaborat i actualitzat a 
data 31 de desembre de 2016 per tal que es procedeixi a la seva aprovació.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals 
i l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Ple municipal adopta el següent, 
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Per tot, per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'inventari revisat a 31 de desembre del 2016. 
 
Segon.- Trametre una còpia de l'inventari municipal al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial d'Hisenda a Lleida.  
 
8. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2018. 
 
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2018. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar 
fixades per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius. 
 
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest 
ajuntament acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2018 els següents dies: 
 
- 19 de març de 2018 – St. Josep (dilluns) 
- 16 d’agost de 2018 – Dijous Festa Major 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Coneixement. 
 
9. Aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals, si s’escau. 
 
Per providència de l’Alcaldia amb data 26 de gener de 2017  es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals següents: 
 

a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cases 
de bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues 

b) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la intervenció integral de 
l’administració en activitats i instal·lacions. 

 
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació 
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per 
RDL 2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a 
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mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe sobre el 
procediment a seguir per a la modificació de les ordenances vigents fiscals 
esmentades anteriorment. 

Per tot això, el Ple acorda per unanimitat  l’adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cases de 
bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues. 

El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 3r s’estableix la 
quantia, segons el redactat següent: 
 
“ Epígraf primer. Tarifa piscines 
 
Entrada un dia  
(a partir de 3 anys, inclòs) .............................3,00 euros/dia 
 
Abonament 10 entrades 
(a partir de 3 anys, inclòs) .............................25,00 euros 
 
Abonaments* 
0-2 anys .................................................................... gratuït 
3-5 anys ............................................................ 16,00 euros 
6-64 anys ...........................................................33,00 euros 
65 anys i següents .......................................... 18,00 euros” 
 

*Descompte per unitat familiar (pare i/o mare i fill/s menors de 18 anys): 
Per cada membre de la unitat familiar,  
excepte fills majors de 18 anys ................. 5,00 euros/descompte sobre el preu  

de l’abonament que li correspongui” 
 
Persones amb discapacitat 
Les persones amb una discapacitat de més del 33% ........... gratuït (tant entrada 
com abonament) ” 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la taxa per la intervenció integral de l’administració en 
activitats i instal·lacions. 
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El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 6è s’estableix la 
quota tributària, segons el redactat següent: 
 
a) Per la tramitació de llicències ambientals  
(informe de llicència: suficiència + definitiu) .................................. 217,00 euros 
 
b) Per la tramitació d’adequació d’activitats existents  
amb avaluació ambiental (informe integrat) ................................ 217,00 euros 
 
c) Per la tramitació de canvis no substancials  
d’activitats existents (informe integrat) ..................................... 217,00 euros 
 
d) Per la tramitació de controls inicials, periòdics o  
de revisió de llicències ................................................................... 217,00 euros 

e) Per la tramitació de llicències de l’annex III o innòcues ............. 180,00 euros  
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici  i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris 
per part de l’ajuntament. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la 
Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
10. Aprovar derogar el reglament i el registre municipal de solars sense 
edificar. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària de data 18 de febrer de 2010 va aprovar 
el reglament i el registre municipal de solars sense edificar. 
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Atès que a data d’avui no hi ha inscrit cap solar en l’esmentat registre, i atès la no 
conveniència de disposar del registre municipal de solars sense edificar així com el 
seu reglament. 
 
El ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Derogar el reglament i el registre municipal de solars sense edificar. 
 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant 
un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, dins el qual període els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el 
termini esmentat sense haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la publicació definitiva, anunciar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en què s’hagi publicat el text i, inserir-lo en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. També comunicar el present acord i el text íntegre de l’ordenança a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
11. Aprovar, si s’escau, una  moció de la Unió de Pagesos de Catalunya, 
davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia. 
 
Vist la següent moció: 
 
PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA 
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA 
PAGESIA 
 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va 
ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a 
objectiu, és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els 
nivells, és per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar 
organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i 
també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA 
PAGESIA 
 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals 
de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, 
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el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a 
Barcelona per la dignitat el 28 de gener. 
 
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català 
contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana. 
 
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat. 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració 
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per 
això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del 
sector: 
a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
c)L’ocupació equilibrada del territori. 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el 
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més 
contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, 
cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns 
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa 
per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta 
de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la 
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè 
la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió 
de Pagesos. 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern 
i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i 
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de 
Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a 
les institucions catalanes. 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament 
d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de 
l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i 
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de 
determinades administracions locals. 
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• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia. 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 
% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de 
la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, 
tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió 
Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en 
molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, 
cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció. 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els 
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i 
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si 
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a 
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un 
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les 
interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de 
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes 
que assegurin la transparència dels mercats. 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes 
les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes 
a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels 
productes agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en 
un 74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de 
Catalunya, no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al 
debat monogràfic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que 
l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en les 
explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques 
i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides). 
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i 
forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en 
programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les 
retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any 
rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No 
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament 
d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per 
garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, 
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i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions 
electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot 
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que 
l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les 
poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de 
Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de 
les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i 
gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa. 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que 
s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar 
al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que 
segueixi augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i 
en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a 
emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del 
qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels 
Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva. 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge 
a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de 
caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal 
actuar aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius. 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que 
està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i 
procediments fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, 
construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i 
forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en matèria de 
gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar 
actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions 
comprovables. 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les 
infraestructures i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen 
el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una 
definició de les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques 
específiques per a les zones periurbanes i la revisió de 
l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) 
d’espais agraris i dels seus plans de gestió. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de __________ aprova: 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia. 
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2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt 
de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i 
Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya, i al Sr. Joan Caball Subirana, 
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. 
 
Per tot l’exposa’t, el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia. 
 
Segon.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del 
punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres 
fórmules de caràcter voluntari. 
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Molt Honorable Sr. Carles 
Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya, i al Sr. Joan 
Caball Subirana, Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. 
 
12. Aprovar donar de baixa drets reconeguts en exercicis anteriors. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. En data 26 de gener de 2017 l’acalde va encarregar a la Intervenció municipal 
informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 
 
2. En data 30 de gener de 2017 el secretari-Interventor va emetre informe favorable 
en relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 
 
a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o 
de fet, en les anotacions comptables 
 

Nº operació Partida Explicació Import 

2014001503 450.80 Institut Català de la Dona. Subvenció 2012 
(resta) – es va cobrar el 02/06/2014- 34,00 

2015001464 550 Arrandament vedat de caça 2015-2016 509,99  

2015001457 750.80 
PUOSC Subv. Arranjament laterals pista 

poliesportiva 100,00 
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b) Prescripció dels drets reconeguts en exercicis anteriors. 

Nº operació Partida Explicació Import 

2010000136
0 

450.80 Subvenció pla ocupació 2010 319,92 

 

TOTAL BAIXES :  963,91 euros  

 
3. En data 30 de gener de 2017 el regidor delegat d’Hisenda va proposar al Ple 
acordar la baixa de drets d’exercicis tancats. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú enuncia, entre d’altres, 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes. 
 
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, 
entre d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, 
prescripció, compensació o condonació. 
 
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que 
prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari 
mitjançant l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris 
liquidats i autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de 
les garanties i el dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada 
tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les 
garanties. 
 
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que la prescripció s’aplicarà d’ofici. 
 
5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que 
els deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de 
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es 
donaran de baixa en la quantia procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a 
incobrable, total o parcial, sempre que no es rehabilitin dins el termini de 
prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no 
s'hagués rehabilitat. 
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6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment 
per compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor  
del mateix obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat 
tributari.  
 
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que els deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats 
i amb els requisits que en aquella es determinin. 
 
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de 
caràcter tributari.  
 
Per tot això, S’ACORDA, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis 
tancats, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 963,91 
€, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva. 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels 
drets relacionats anteriorment. 

13. Aprovar donar de baixa obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 

1. ANTECEDENTS 

1. En data 26 de gener de 2017 l’alcalde va encarregar a la Intervenció municipal 
informe relatiu a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats. 

2. En data 30 de gener de 2017 el Secretari-Interventor va emetre informe favorable 
en relació a la baixa d’obligacions d’exercicis tancats següents: 

a) Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes, per error 
material o de fet, en les anotacions comptables. 
 

Nº operació Partida Explicació Import 

2014001546 16 / 213 Assitència técnica ind. Inspecció vehícle  52,05 

2014001545 33 / 
226.99 

Mar Vilaró Monroy. Xerrada comunicación 
no verbal  

118,50 
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TOTAL BAIXES :  170,55 euros  

3. En data 30 de gener de 2017 el regidor delegat d’Hisenda va proposar al Ple 
acordar la baixa d’obligacions d’exercicis tancats. 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques enuncia, entre d’altres, que les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes. 
2. L’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
disposa que prescriurà als quatre anys el dret a exigir el pagament de les 
obligacions ja reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors legítim. 
Aquest termini comptarà des de la data de notificació del reconeixement o liquidació 
de la respectiva obligació. 

3. L’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques regula el tràmit d’audiència. 

Per tot això, S’ACORDA, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 170,55 €, 
d’acord amb el detall que figura a la part expositiva d’aquesta proposta. 

Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa de les 
obligacions relacionades anteriorment. 

14. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Informa que les obres del cementiri ja s’han finalitzat i s’han fet 27 nínxols, 
el preu dels quals serà el mateix que fins ara, no es canviarà. 
 
Segon.- Pel que fa a Telefònica, exposa que ja funciona la fibra òptica, i fet que ho 
demostra és que fa un mes van robar cable i no els va afectar. 

15. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor, i el Sr. Josep Maria Barrull Aran, pregunten 
que s’ha cobrat de l’arrandament del vedat de caça. 
 



 
 

 

 

 
 
 

(Les Garrigues) 
 

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)     Tel.: 973 13 32 32     web: soleras.ddl.net      correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net 

El Sr. alcalde els respon dient que l’arrendament de la temporada 2015/2016 ja 
està tot pagat. 
 
 
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a 
secretària, certifico. 

La Secretària-interventora,    Vist i plau 
L’Alcalde, 
 
 
 

Anna Cornellana Martí     Jordi Sarlé Marfull 


