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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.    01 / 2017 
Caràcter:  Ordinària  
Data:   30 de març de 2017 
Horari:  21:15 hores 
Lloc:   Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilagrassa 
 
Assistents i quòrum: 
 
Sr. Jordi Serés i Aguilar (CiU), Alcalde. Presideix la sessió. 
Sr. Òscar Abascal i Abascal (CiU), 1r Tinent d’Alcalde.  
Sr. Jordi Petit i Segura (CiU), 2n Tinent d’Alcalde.  
Sra. Isabel Pérez i  López (CiU), Regidora. 
Sr. Jordi Capdevila i Mata (CiU), Regidor. 
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor. 
 
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acctal.  
 
No hi assisteix:   
 
Sr. Abelard Monjo i Solé (CiU), Regidor.  
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) 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 90.1 del Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
Ordre del dia: 
 
1/1-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM. 
7/2016, 19.12.2016.   
2/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL RDL 
635/2014. 
3/1- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 
I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA. 
4/1- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 
5/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2016, DECRET 15/2017 DE DATA 
14.02.2017. 
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6/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2016. 
7/1- RATIFICACIÓ DECRET 19/2017 DE DATA 15.02.2017, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2018-2019-2020. 
8/1- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2017. Pla de Tresoreria. 
9/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  16/2017, DE 14.02.2017, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2017. 
10/1- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ DELS GRUPS D’ACCIÓ 
LOCAL PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC ESPAIS NATURALS DE 
PONENT EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE 
CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 19.03.01). 
11/1- CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL.  
12/1- MODIFIDACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A 
GRUP MUNICIPAL PDeCAT - DEMOCRATES. 
13/1- EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
Determinació del preu just sense avinença. 
14/1- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
a) Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1/1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm. 
7/2016, 19.12.2016.-  
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per 
unanimitat dels sis membres presents dels set que legalment el componen. 
 
2/1- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS REFERIT AL QUART TRIMESTRE 2016, D’ACORD AMB EL 
RDL 635/2014.- 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims 
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels 
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les 
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període 
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a 
l’expedient, que és el següent: 
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4t  
trimestre 
de 2016 

Període mig 
de pagament 

Ràtio 
operacions 

pagades 

Import 
operacions 

pagades 

Ràtio 
operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
operacions 
pendents de 
pagament 

 11,29129601 2,10041666 175.359,26 50,71176147 40.885,00 
 
De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
3/1- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 
2017 I FIXACIÓ DEL CALENDARI DE COBRANÇA.- 
(...) 
Primer.- Aprovar els padrons fiscals corresponents a les taxes municipals del primer 
trimestre de l’exercici de 2017, que tot seguit s’indiquen: 
- Taxa pel subministrament d’aigua potable. (ordenança fiscal núm. 24). 
- Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 13).  
Segon.- Establir els calendaris de cobrança següents: 
a) Per la taxa pel subministrament d’aigua potable i per la taxa de clavegueram, el període 
comprès entre el 3 d’abril de 2017 i el 5 de juny  de 2017, ambdós inclosos, en període 
voluntari. 
b) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 
5 % fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada 
aquesta, s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no 
ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la 
providència de constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats 
serà exigible el recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no 
ingressat més els interessos de demora.  
Tercer.- De conformitat amb el previst a l’article 102.3 de la Llei 58/2003, LGT i a 
l’article 12 del RDL 2/2004, TR LRHL, es publicarà el present acord en el BOP, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions o reclamacions. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com 
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.  
 
4/1- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT ELABORATS EN 
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE 
LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS.- 
En compliment d’allò establert en els articles 4.3 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (BOE núm. 163, de 6 de juliol de 2010), 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra  la morositat en les operacions 
comercials, el Tresorer ha d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament estipulats en la mateixa llei, el qual inclourà el 
número i la quantitat global de les obligacions pendents en les qual s’estigui incomplint 
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els terminis de pagament i la Interventora ha d’elaborar, amb caràcter trimestral natural, 
un informe referent a les factures que ha excedit el termini de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient de 
reconeixement de l’obligació. 
Tot seguit per secretaria intervenció es dona compte al Ple de la Corporació, dels 
informes abans esmentats de Tresoreria i d’Intervenció, els quals es corresponen  als 
trimestres següents:  

- quart trimestre del 2016 
Es fa constar que dits informes han estat tramesos al Ministeri d’Economia i Hisenda, 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals, Secretaria d’Estat d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, així mateix s’han publicat conforme determina la Llei 
15/2010, de 5 de juliol.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
5/1- INFORME ALCALDIA LIQUIDACIÓ 2016, DECRET 15/2017 DE DATA 
14.02.2017.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret 15/2017, de data 14 de febrer de 
2017, referent a l’aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic del 2016. 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 15/ 2017.-   
1. ANTECEDENTS 
1.1 En data 2.02.17  l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
1.2 En data 10.02.17  la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
1.3. En data 13.02.17 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
1.4 En data 13.02.17 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obtenen les dades econòmiques que es troben reflectides en l’informe 
d’intervenció que s’adjunta com annex.  
Per tant, 
RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’acord amb les dades 
econòmiques que es troben reflectides en l’informe d’intervenció que s’adjunta com 
annex. 
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Annex  
Pressupost de despeses:  
1. Exercici en curs: 
Pressupost inicial de despeses: 677.720,69 € 
Modificacions de despeses: 239.581,84 € 
Pressupost definitiu de despeses:  917.302,53 € 
Despeses autoritzades: 
Despeses compromeses: 767.905,65 € 
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Obligacions reconegudes: 767.905,65 € 
Despeses ordenades:  
Pagaments realitzats: 706.905,71 € 
Obligacions pendents de pagament: 60.999,94 € 
2.  Exercicis tancats : 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 605.307,96 €  
Baixes:            
Pagaments realitzats: 258.268,66 € 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 335.958,22 € 
_________________________________________________________                                                                    
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:     396.958,16 €                                                    
Pressupost d’ingressos: 
a. Exercici en curs : 
Pressupost inicial d’ingressos: 677.720,69 € 
Modificacions d’ingressos: 239.581,84 € 
Pressupost definitiu d’ingressos: 917.302,53 € 
Drets reconeguts: 763.325,16 € 
Drets anul·lats: 1.413,28 € 
Devolució d’ingressos: 
Recaptació neta: 619.188,40 € 
Drets pendents de cobrament: 142.723,48 € 
b. Exercicis tancats : 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 809.033,19 € 
Baixes:  
Recaptació: 316.046,15 € 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 484.336,68 € 
_________________________________________________________ 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:     627.060,16 € 
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 

+ Drets reconeguts nets (+)                                                              761.911,88 
- Obligacions reconegudes (-)                                                      767.905,65 
Resultat Pressupostari                                                                     -5.993,77 

- Desviacions positives de finançament                                                      0,00 
+ Desviacions negatives de finançament                                                    0,00     
+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria                         0,00            
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                     -5.993,77    

Romanent de tresoreria: 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL DE L’EXER- 
CICI .........................................................................................   53.448,51 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE  
L’EXERCICI ........................................................................ 659.693,85 
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 142.723,48 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................  484.336,68 
+ D’altres operacions no pressupostàries...................................   32.633,69 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............             0,00 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL  
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DE L’EXERCICI ................................................................  414.556,96 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent................... ......  60.999,94 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............     335.958,22 
+  D’altres operacions no pressupostàries...............................    17.598,80 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............              0,00 
________________________________________________________ 
Romanent de tresoreria total:     182.230,63  
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT..............................   37.696,69 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT........................  0,00 
________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES  
GENERALS: .....................................................................     144.533,94.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
 
6/1- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’ESTABILITAT RELATIU A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA, 
EXERCICI 2016.- 
Tot seguit es dona compte de l’informe d’estabilitat relatiu a la liquidació del pressupost 
de l’Ajuntament de Vilagrassa, de l’exercici del 2016. 
 
“”INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL 
DEUTE AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 
(Aquest informe el determina l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). 
1. IDENTIFICACIÓ 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 
1.2. Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la 
regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2016. 
2. ANTECEDENTS 
2.1. En data 2.02.17 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de la 
corporació. 
2.2. En data 10.02.17 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2016. 
2.3. En data 17.02.17 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2016, que es detallen a continuació: 
2.5.Estats consolidats 
2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb 
el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: Ajuntament de Vilagrassa. 
2.5.2. Resta d’unitats. 
No és objecte d’informació. 
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2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 120.314,50 € d'acord 
amb el següent detall: 
 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 761.911,88 
Despeses no financeres 711.618,05 
Superàvit no financer 50.293,83 
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  56.714,41 
PTE 1.132,92 
Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings 0,00 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 819.759,21 
Despeses ajustades 711.618,05 
Capacitat de finançament 108.141,16 

 
2.7. Compliment de la regla de la despesa 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2016. 
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació 
del 2015 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la 
IGAE. 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
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En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 179.349,83 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2015 
Liquidació 

exercici 2016 
Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

1.328.899,88 708.147,05 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres 
inversions reals. 

  0,00 

+/-Inversions realitzades per 
compte d'un ens local. 

  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació 
de deutes. 

  0,00 

+/-Despeses realitzades a 
l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público 
privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb 
pagament ajornat. 

  0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 
+Préstecs   0,00 
-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte 
d'altres Administracions 
Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en 
termes SEC excepte 
interessos del deute 

1.328.899,88 708.147,05 

-Pagaments per 
transferències (i altres 
operacions internes) a altres 
ens que integren la 
Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o 
d'altres Administracions 
públiques 

502.727,95 46.453,86 

Unió Europea 382.003,34 25.253,86 
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Estat 16.635,32 0,00 
Comunitat Autònoma   0,00 

Diputacions 104.089,29 21.200,00 
Altres Administracions 

Públiques 
0,00 0,00 

- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb 
superàvit de la liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

826.171,93 661.693,19 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,018   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

841.043,02   

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació 
(3) 

0,00   

- canvis normatius que 
suposen decrements 
permanents de la recaptació 
(3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA 
DE LA DESPESA (EX. n-
1) (4) 

841.043,02   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5) 

  661.693,19 

Marge de compliment 
  179.349,83 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   -19,91% 

 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
2.8.1. Deute públic:  
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de 
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 761.911,88 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 53.074,30 
3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1- 708.837,58 
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2-3-4) 
4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 313.115,83 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 44,17% 

2.8.2. Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 11,2913 dies.  
3. FONAMENTS DE DRET 
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector 
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament 
d'informació. 
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1). 
• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
• Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF 
per corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 
• Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
• Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU 
D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I 
SOSTENIBILITAT 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de 
finançament de 108.141,16 euros. 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2016 compleix la regla de 
la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del 
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 179.349,83 €. 
4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 44,17 %. 
4.4. Incompliment amb pla econòmic financer vigent. 
La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
L'entitat local té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2018., per la qual cosa ha 
d'adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es compleixin els objectius 
d'estabilitat i regla de la despesa. ”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dóna per assabentat i conforme. 
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7/1- RATIFICACIÓ DECRET 19/2017 DE DATA 15.02.2017, APROVACIÓ PLA 
PRESSUPOSTARI  A MIG TERMINI 2018-2019-2020.- 
Atès que l’Alcaldia en data 15.02.2017, va dictar el Decret núm. 19/2017, el qual és del 
tenor literal següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 19 / 2017.- 
APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 
2018-2020. 
1. ANTECEDENTS 
En data 15.02.17 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 
deute públic i la regla de la despesa. 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2018 a 2020, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2015 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la 
seva realització. 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos 
d’actuació d’aquest mandat.  
2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual 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: 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es 
destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el 
nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 

inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina 
les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat 
d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de 
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tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en 
termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran 
invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar 
operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2016, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
Fent ús de les facultats conferides per l’article 53.1 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 per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.   
RESOLC:  
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord 
amb el següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ 
PREV 
LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Capítol 1 200.919 259.928 265.127 270.429 275.838 
Capítol 2 6.294 7.000 7.140 7.283 8.739 
Capítol 3 263.734 243.943 221.192 221.192 221.192 
Capítol 4 288.542 190.263 175.275 210.330 252.396 
Capítol 5 2.611 2.315 2.361 2.409 2.457 
Ingressos corrents  762.101 703.449 671.095 711.643 760.622 
Capítol 6 0 0 0 0 0 
Capítol 7 0 138.700 0 0 0 
Ingressos de capital 0 138.700 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 0 0 0 0 0 
Ingressos financers 0 0 0 0 0 
INGRESSOS 
TOTALS  762.101 842.149 671.095 711.643 760.622 
            
DESPESES 2016 2017 2018 2019 2020 
Capítol 1 230.184 237.978 242.737 247.592 252.544 
Capítol 2 270.979 269.722 275.116 280.619 286.231 
Capítol 3 9.778 6.500 2.500 2.500 2.500 
Capítol 4 2.267 2.550 0 0 0 
Capítol 5 0 3.500 0 0 0 
Despeses corrents  513.209 520.250 520.354 530.711 541.275 
Capítol 6 198.409 266.899 0 0 0 
Capítol 7 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 198.409 266.899 0 0 0 
Capítol 8 0 0 0 0 0 
Capítol 9 56.288 163.330 36.408 113.377 0 
Despeses financeres 56.288 163.330 36.408 113.377 0 
DESPESES TOTALS  767.906 950.479 556.762 644.088 541.275 
        
  2016 2017 2018 2019 2020 
Resultat pressupostari  -5.804,95 - 114.332,83 67.554,32 219.346,90 
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108.329,98 
+Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresor.desp.grals.  0,00 108.329,98 36.408,41 113.377,44 0,00 
+Desviacions de 
finançament negatives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-Desviacions de 
finançament positives 
de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat pressupostari 
ajustat  -5.804,95 0,00 150.741,24 180.931,76 219.346,90 

 
Segon.- Trametre, abans del 14 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 
2018-2020) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix 
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. 
Tercer.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri. ”” 
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, va acordar ratificar en tots els seus punts el 
Decret de l’Alcaldia número 19/2017 referent al pla pressupostari.  
 
8/1- INFORME PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS PER A 2017. Pla de Tresoreria.- 
Atès que per tresoreria i intervenció s’ha elaborar el pla de disposició de fons per a 2017 i 
que contempla la prelació de pagaments i d’ingressos, amb el detall de la disposició de 
fons, periodicitat i cadència. 
Atès el que disposen els fonaments legals següents: 
- RD 250/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL RDL 2/2004, de 5 de març 
(articles 65 i 187). 
- Bases d’execució del pressupost vigent. 
- OM HAP/1781/2013, de 20 de setembre, instrucció de comptabilitat. 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre i Llei 15/2010 de 5 de juliol. Mesures contra la 
morositat. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat. 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, període mig de pagament. 
S’informa al Ple de l’Ajuntament de dit pla de disposició de fons, pel seu degut 
coneixement, el qual ha estat publicat a la web municipal.  
 
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.  
 
9/1- INFORME DE L’ALCALDIA, DECRET  16/2017, DE 14.02.2017, 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DEL 2017.- 
Tot seguit l’Alcaldia informa a la Corporació del Decret  16/2017, de data 14 de febrer de 
2017, referent a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 
2017. 
 
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 16 /2017 
Relatiu a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de l’exercici del 2017. 
Antecedents 
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El Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), estableix en el seu article 182.3 que els 
crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran 
d’incorporar-se obligatòriament, amb l’excepció que es desisteixi totalment o 
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
El Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, estableix a l’article 48.3 que en el cas 
d’incorporacions de romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat, es 
consideraran recursos financers suficients, preferentment, els excessos de finançament i 
els compromisos ferms d’aportació afectats als romanents que es pretén incorporar. 
Els paràgraf 1 i 2 de l’article 182 LLRHL, estableixen que podran incorporar-se 
crèdits al pressupost de despeses de l’exercici immediatament següent i sempre que hi 
hagi suficients recursos financers, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
autoritzades en el darrer trimestre, els crèdits que emparen compromisos de despesa i 
crèdits per operacions de capital. 
Vist l’estat elaborat per la Intervenció, on s’especifiquen els romanents de crèdit 
d’incorporació obligatòria que es financen amb romanent de tresoreria afectat i els 
romanents de crèdit d’incorporació que es financen amb compromisos ferms d’aportació i 
a càrrec del romanent de tresoreria de despeses generals. 
En ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, i en concret l’article 53 del 
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, 
HE RESOLT: 
PRIMER.- Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2017, la modificació de crèdit 
consistents en la incorporació de romanents d’acord amb el següent detall de 
partides i imports: 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Clas 
Org 

Prog Econ Partida Descripció Pressupost  
de 
despeses 

Finançament  
afectat 

1 450 60120 Viure el Poble 17.320,57  
1 450 60122 Execució pàrquing camions 9.759,94  
1 450 60129 Certificacio Addic. Serv.Pau 5-6 40.613,12 

 
30.000,00 

1 454 61918 Execuc.Camio unió Altet-Pont 3 
ulls 

6.280,66 4.200,00 

1 171 62303 Material brigada ( bufador) 470,34  
1 920 62306 Adquis. grua amb cistella camió 20.820,77 10.000,00 
1 150 62703 Projectes 2.911,00  
1 920 63300 Protec.Civil-Megafonia Mobil 1.200,00  
      
   TOTAL 99.376,40  
L’import total de romanents aprovats és 99.376,40 €. Aquests romanents es financen: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Descripció Import 
1-46126-01 Diputació, Eficiència energètica 4.200,00 
1-46100-01 Diputació, Ajut directe 30.000,00 
1-76114-01 Diputació, adquisició cistella vehicle 10.000,00 
1-87001-01 Romanent de Tresoreria 55.176,40 
 TOTAL 99.376,40 
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SEGON.- Comunicar aquest decret al Ple de la Corporació en la propera sessió a 
realitzar.  
TERCER.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a la delegació d’Hisenda de Lleida. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.”” 
 
L’Ajuntament Ple se’n dona per assabentat.  
 
10/1- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ DELS GRUPS D’ACCIÓ 
LOCAL PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC ESPAIS 
NATURALS DE PONENT EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 
19.03.01).-  
(...)  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració dels grups d’acció local per l’execució del 
projecte estratègic espais naturals de ponent en el marc del programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). 
Segon.- Facultar l’alcalde, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, per a la signatura del conveni i dels 
documents d’execució del present acord. 
Tercer.- Trametre el present acord i el conveni a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 309 del Decret 179/1995, 
ROAS. 
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Annex: 
“CLÀUSULES:  
PRIMERA.- Objecte.  
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats 
signants per regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del 
projecte “ESPAIS NATURALS DE PONENT”.  
SEGONA.- Designació del GAL Coordinador.  
Designar l’Associació Leader de Ponent, amb domicili fiscal al carrer Prat de la Riba,1 - 
25230 Mollerussa, i amb NIF G25791245, com a grup coordinador del projecte esmentat.  
TERCERA.- Descripció del projecte estratègic  
1.- Objectius  
Objectiu General  
Promocionar els espais naturals de ponent a partir d’una marca conjunta per a millorar 
l’oferta turística i per tant l’activitat econòmica del territori.  
Objectius específics assolits:  
Els objectius que es van plantejar per la primera convocatòria, els quals es van assolir, 
són els següents:  
- Identificar i recopilar la informació dels diferents espais i indrets d’interès natural i 
paisatgístic de l’àmbit.  
- Difondre l’oferta dels diferents espais sota un distintiu comú tot mantenint la 
singularitat de cada espai.  
- Posar en comú i intercanviar experiències de gestió i ordenació de l’ús públic entre els 
diferents espais naturals de l’àmbit.  
- Fomentar la participació activa d’ens locals, associacions i agents econòmics en el 
manteniment i promoció econòmica del patrimoni natural i històric.  
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- Situar el paisatge i els espais naturals com a elements de major valor i qualitat per 
atreure visitants i turistes.  
- Posar en valor aquests espais naturals dins el mateix territori i fer-n’hi divulgació, per 
tal que siguin catalitzadors del desenvolupament local.  
Per veure els indicadors d’assoliment dels objectius de la convocatòria ARP/375/2015, de 
16 de desembre, veure la memòria justificativa. 
Objectius específics per l’actual convocatòria:  
- Coordinar i executar iniciatives de promoció conjunta per al foment del turisme de 
natura i de paisatge que facilitin la mobilitat entre els diferents espais.  
- Executar activitat organitzada a cada un dels espais.  
- Implantar programes específics de difusió i divulgació dels valors naturals creant 
sinèrgies amb altres activitats econòmiques del territori. Fomentar accions de difusió 
conjunta.  
- Fomentar la participació activa d’ens locals, entitats, associacions, empreses privades i 
agents econòmics en el projecte per garantir enxarxar el projecte al territori.  
- Articular una oferta turística que suposi: o Realitzar l’acompanyament per la promoció i 
millora de la qualitat dels equipaments destinats als visitants i turistes.  
o Promoure l’arribada i serveis pel turisme ornitològic atret per les espècies 
característiques que es troben en aquest territori.  
o Fomentar la creació d’allotjaments i activitats de turisme rural en els pobles de l’àmbit 
geogràfic i en alguns emplaçaments singulars dins l’espai protegit.  
o Fomentar la recuperació i manteniment d’activitats tradicionals enfocades al turisme, la 
gastronomia i al comerç a petita escala. Realitzar accions que estableixin connexions amb 
el projecte GUSTUM.  
- Promoure i col·laborar en iniciatives enfocades a la millora del model agrícola i 
ramader, econòmicament viable i ambientalment sostenible, que permeti continuar 
l’activitat al camp, alhora que mantenir el patrimoni natural.  
2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius  
Accions conjuntes:  
1. Exposició itinerant dels Espais Naturals de Ponent.  
2. Activitats de descoberta per al públic en general als diferents espais.  
3. Jornada de dinamització conjunta. OktoBirdFest.  
4. Comunicació i estratègia en xarxes socials  
5. Coordinació, gestió i desenvolupament del projecte.  
6. Allotjament de la web i manteniment web  
Accions individuals:  
7. Visita virtual per l’espai natural.  
3.- Beneficiaris potencials 
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius:  
• Agrobotigues i punts de venda de les cooperatives  
• Cellers de vi  
• Molins d’oli  
• Centrals i punts de venda de fruita dolça  
• Obradors amb producció i venda directa  
• Comerços de detall locals  
• Agències i activitats turístiques complementàries  
• Serveis de guiatges ornitològics  
• Serveis i viatges fotogràfics de natura  
• Bars i cafeteries  
• Restaurants  
• Allotjaments  
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• Centres eqüestres  
• Museus i col·leccions locals  
• Centres d’informació i interpretació  
4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte  
Serà responsabilitat del grup coordinador:  
• Assumir i executar la totalitat de la dotació del projecte i coordinar-ne els aspectes 
financers.  
• Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte.  
• Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, execució financera, 
de participació, etc.)  
• Constituir el canal de comunicació entre les entitats col·laboradores i el DARP.  
• Publicitar de manera constant la participació del DARP i de la UE.  
• Elaborar i presentar l’informe final del projecte.  
Seran obligacions i responsabilitats de les entitats signants:  
• Prendre part en les activitats del projecte.  
• Assumir la responsabilitat administrativa de les operacions del projecte que ha 
desenvolupat.  
• Fer-se responsable dels seus compromisos de cara a la resta de cooperants i de cara al 
GAL coordinador.  
• Publicitar de manera constant la participació del DARP i de la UE.  
5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte  
Existeix un grup motor del projecte constituït per un membre de cada una de les entitats 
que s’han adherit al projecte el qual vetlla pel seguiment de les accions que es realitzen i 
de la presa de decisions. Es reuneix el primer dimarts de cada mes de 9:30 a 11:30 hores a 
un espai natural diferent, tal com indica al propi projecte. 
S’ha informat de l’existència del projecte als 74 municipis que estan dins l’àmbit 
d’actuació i s’ha convidat a formar part del grup motor. És un grup obert i amb molta 
participació.  
6.- Resultats esperats  
• Donar a conèixer i posar en valor aquests espais naturals, contribuint així a corregir 
impactes i desequilibris ambientals que han sofert aquests espais naturals al llarg dels 
temps.  
• Posar en relleu també la funció d’interès natural, paisatgístic, cultural i històric per tal de 
contribuir a superar aquest desequilibri.  
• Contribuir a la diversificació econòmica: consolidar la població, el nivell de vida i 
l’activitat d’aquests municipis.  
• Crear adscripció, arrelament i un major sentiment d’identitat territorial.  
QUARTA.- Pressupost  
La dotació pressupostaria total del projecte és de 33.333,33 euros. El seu desglossament 
anual i per entitat col·laboradora s’adjunta en l’Annex 1.  
CINQUENA.- Compromís de finançament  
Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos 
operatius i financers previstos en el projecte.  
SISENA.- Cronograma d’execució. 
Exposició itinerant, Activitats de descoberta, Jornada de dinamització conjunta, 
Comunicació i estrategia en xarxes socials, Coordinació i gestió del projecte, Allotjament 
i manteniment del web, Visita virtual dels espais naturals.  
SETENA.- Clàusula que permeti noves adhesions (opcional)  
L'admissió de nous socis, la sol·licitud dels quals s'haurà de dirigir al grup coordinador, 
estarà condicionada a la baixa prèvia d'una altra entitat, tenint en compte la limitació 
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pressupostària del projecte, excepte en el cas de noves adhesions que no impliquin 
dotació financera.  
Si una de les entitats participants decideix donar-se de baixa del projecte ho haurà de 
notificar per escrit al Grup Coordinador i aquest informar, en el termini màxim de 15 
dies, el Comitè de Pilotatge. Serà aquest últim organisme qui decidirà quina entitat 
participant assumeix els compromisos alliberats, o en el seu cas, qui accepti l'entrada d'un 
altra entitat col·laboradora per a realitzar-los.  
La baixa d'un projecte no eximeix d'assumir la justificació de les despeses contretes fins a 
la data de la baixa.  
D'altra banda, perquè el Comitè de Pilotatge expulsi a una de les entitats participants, sota 
petició d'un o diversos membres, serà necessari l'acord d'almenys el 75% dels 
participants, per considerar que no està complint amb els convenis i responsabilitats 
contretes. En qualsevol cas, si es produeix una expulsió, serà notificada als organismes 
pertinents que han aprovat el projecte.  
VUITENA.- Publicitat  
En tota la publicitat que es dugui a terme de les actuacions relacionades amb aquest 
conveni haurà de constar expressament la participació del DARP de la Generalitat de 
Catalunya i del FEADER.  
NOVENA.- Durada del conveni  
El període de vigència del conveni serà fins la finalització de l’execució i justificació del 
projecte. Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel què respecte a les obligacions 
legals de cada un dels participants en matèria de custòdia de documentació i de 
justificació administrativa-financera durant cinc anys posteriors a la finalització de 
l’execució del projecte.  
DESENA.- Modificació del conveni  
Les modificacions del conveni o del propi projecte de cooperació hauran de ser 
proposades i notificades per escrit al Grup Coordinador, qui les traslladarà en un termini 
màxim d’un mes al Comitè de Pilotatge. Perquè puguin procedir, hauran de ser aprovades 
per almenys el 75% del membre de les entitats participants en el Comitè de Pilotatge. 
Aquesta modificació s’haurà de comunicar als organismes competents i a tots els 
territoris afectats. Fins que aquesta modificació no hagi estat validada per l’organisme 
competent no es podrà considerà vàlida. 
ONZENA.- Causes de resolució del conveni  
El Conveni s’extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni:  
a) Per arribar el termini pactat;  
b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment;  
c) Per incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni. 
En aquest cas, l’altra part podrà exigir-ne el seu compliment o la seva resolució.  
DOTZENA.- Naturalesa jurídica i resolució de conflictes  
Legislació aplicable i organisme competent per dirimir conflictes  
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
TRETZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE  
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.  
L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.  
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el 
funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER 
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estableix que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca és l’Organisme Pagador 
de les despeses imputables al FEAGA i al FEADER, que regula el Reglament (UE) núm. 
1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE L 347 de 
20/12/2013).  
El Decret 133/1985, de 25 d’abril, de reglament de la funció interventora.  
El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre, pel que s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, 
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu 
Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que s’estableixen  
les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 
Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural mitjançant del Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 
1698/2005 del Consell. 
El Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, 
pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.  
El Reglament d’Execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu al sistema integrat de gestió i control, les 
mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.”” 
 
11/1- CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL.- 
(...) 
Primer .- Creació de fitxer.  
Es crea el següent fitxer denominat Marketing amb els paràmetres següents:  
NOM DEL FITXER: MARKETING 
a) Finalitat: control i gestió de les xarxes socials i de les planes web que disposa 
l’Ajuntament, i en quant a l’ informació de màrqueting comportament al que s’ obté 
d’aquestes.  
Usos: publicació d’informació en xarxes socials, planes web i medis online, promoció 
d’activitats en xarxes socials i medis online, obtenció d’informació respecte interessos 
dels usuaris de les xarxes, valoració de les diferents activitats dutes a terme, control dels 
interessos dels usuaris de els xarxes. 
b) Persones o col·lectius afectats: Persones usuàries d’ aquestes xarxes socials o planes 
web.  
c) Procediment de recollida de dades: Mitjançant les pròpies xarxes socials 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, o persona 
diferent a l’interessat. 
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica, adreça IP. 
- Dades de circumstàncies socials: situació familiar, aficions i estils de vida, clubs i 
associacions, llicències, permisos. 
- Dades d’ informació comercial: activitats i negocis, llicències comercials.  
- Dades especialment protegides: ideologia, creences, ideologia, religió i salut 
- Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
f) Cessions: No se’n preveuen. 
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g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Vilagrassa. 
i)Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Vilagrassa, c. 
Tàrrega n. 12 25330 Vilagrassa (Lleida). 
j) Nivell de seguretat: Nivell Alt. 
Segon.- Modificació de fitxer 
Es modifiquen el fitxers de dades de caràcter personal RECURSOS HUMANS, d’ acord 
amb les especificacions següents:  
RECURSOS HUMANS 
a) Finalitat: Gestió i control de nòmines i recursos humans. 
Usos: Selecció de personal. Gestió de situacions administratives, elaboració de nòmines, 
gestió de permisos i llicències, control i organització del personal, avaluació de les 
accions que es porten a terme, contractació i selecció de personal. 
b) Persones o col·lectius afectats: Treballadors de l’Ajuntament, persones que entreguen 
el seu currículum a l’Ajuntament. 
c) Procediment de recollida de dades: Documents oficials, dels contractes realitzats amb 
l’Ajuntament, entrevistes, currículums de forma presencial o telemàtica. 
d) Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal. 
e) Estructura del fitxer:  
- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, telèfon, adreça postal o electrònica, 
número S.S. o mutualitat, signatura, número de registre personal. 
- Dades de característiques personals: Estat civil, edat, sexe, data de naixement, lloc de 
naixement, nacionalitat.. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, 
experiència professional, col·legis o associacions professionals. 
- Dades d’ ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no 
econòmiques de nòmina, historia laboral. 
- Dades economicofinancieres i d’ assegurances: dades bancàries, dades de nòmina.  
- Dades infraccions: antecedents penals 
- Dades especialment protegides: afiliació sindical i salut 
- Sistema de tractament:  parcialment automatitzat. 
f) Cessions: A la Seguretat Social, Bancs i Caixes 
g) Transferències Internacionals: No se’n preveuen. 
h) Responsable del fitxer: Ajuntament de Vilagrassa. 
i)Unitats o serveis on exercitar drets: Registre General de l’Ajuntament de Vilagrassa, c. 
Tàrrega n. 12 25330 Vilagrassa (Lleida). 
j) Nivell de seguretat: Nivell alt. 
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de la 
disposició de creació i modificació,  i dels annexos  que l’acompanya. 
Tercer.- Obrir el termini d’ informació pública per un termini de 30 dies per tal de que 
els ciutadans puguin exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a 
la seu d’ aquesta entitat. 
Quart.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de resolució  
Cinquè.- Els òrgans responsables de cada fitxer han d’ adoptar les mesures tècniques, de 
gestió i organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, segureta i integritat 
de les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectiu els drets 
de les persones afectades reconeguts a la LOPD i ales normes que la despleguen. 
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient. 
Setè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester 



21 
 

pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
12/1- MODIFIDACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU 
A GRUP MUNICIPAL PDeCAT - DEMÒCRATES.- 
(...) 
Primer.- Aprovar la modificació de la denominació del Grup Municipal de Convergència 
i Unió, a Grup Municipal de: PDeCAT - Demòcrates. 
 
13/1- EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAÓ D’URBANISME. 
Determinació del preu just sense avinença.-  
(...) 
Primer.- Iniciar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.1 del Reglament de la LEF, 
l’expedient ordinari com a peça separada, per a la determinació del preu just dels  béns i 
drets afectats per l’expedient d’expropiació per raons urbanístiques de part de la parcel·la 
11 del polígon 5 (561 m2), amb la qualificació de sistema viari, finca registral 1.119 del 
Registre de la Propietat de Tàrrega, amb una superfície de 561 m2.  
Segon.- Comunicar,  d’acord amb el que s’estableix a l’article 28 del Reglament de la 
LEF, a la mercantil Finques Veralba, SL, que la data legal d’inici de la present peça 
separada de determinació del preu just ha estat fixada en el dia 27.09.2016, com a dia 
següent al de l’establiment del caràcter definitiu en via administrativa de l’acord 
declaratori de la necessitat d’ocupació,  corresponent a l’aprovació del projecte d’obra 
ordinària d’unió entre el camí d’Altet i el camí del pont dels cinc ulls, i consegüent 
relació de béns i drets que s’expropien. Es referiran a la data esmentada totes les 
taxacions que es facin respecte als béns i drets expropiats. En cas de no estar conforme 
amb la data fixada, podeu raonar que se’n fixi una altra, juntament amb la formulació del 
full d’apreuament.
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Tercer.- Efectuar l’ingrés de l’import a que ascendeixi l’expropiació a la Unitat de 
Recaptació Executiva de la Seguridad Social, de conformitat amb la Diligència d’embarg 
de béns de la mercantil Finques Veralba, SL.  
Quart.- Notificar el present acord a la mercantil Finques Veralba, SL, en compliment del 
que disposen l’article 29 i concordants de la LEF de 16 de desembre de 1954, requerint-li 
a presentar per escrit, davant de l’Ajuntament, en el termini de vint dies hàbils, 
comptadors a partir de l’endemà de rebre aquest requeriment, l’acceptació del full 
d’apreuament adjunt (annex) o refusar-lo de forma expressa i presentar el full 
d’apreuament dels béns i drets esmentats, especificant motivadament el valor que li 
atribueix, podent adduir quantes al·legacions estimi pertinents. 
El full d’apreuament pot anar acompanyat, si s’escau, d’una valoració pericial elaborada 
per un facultatiu competent. 
Es fa l’advertiment que, un cop transcorregut aquest termini sense que hagi donat resposta 
a la petició de pronunciament, l’Ajuntament de Vilagrassa entendrà, a tots els efectes, que 
refusa el full d’apreuament que ha aprovat aquesta Corporació Municipal.  
Cinquè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació 
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.      
Sisè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester 
pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
Annex:  
Full d’apreuament.  
- Finca núm. 1 Referència – 8,  objecte d’expropiació.  
- Superfície objecte d'expropiació: 561,00 m2s  
- Naturalesa de la finca: Rústica  
- Dades Cadastrals: Polígon 5, Parcel.la 11.  
- Referència Cadastral 25306A005000110000JO.  
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- Dades registrals: Registrat en el Registre de la Propietat de Tàrrega, Finca núm. 1119, 
Tom 2492, Llibre 52, Foli 70.  
- Descripció: Rústica.- Peça de terra, hort, situada en el terme de Vilagrassa, partida 
“Horta”, denominada “Lo Quadret del Regué”. Té una cabuda d’onze àrees, cinquanta-
cinc centiàrees. Confronta: Nord, el regué (avui Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias); Sud i Est, hereus de Maria Vidal Guasch (avui Montserrat Vidal 
Hospital); i Oest, amb Joan Pont Benet (avui Ajuntament de Vilagrassa). És la parcel·la 
11 del polígon 5 del cadastre. Essent la seva referència cadastral 
25306A005000110000JO. 
Valoració dels béns i drets: (561 m2 x 0,30 €/m2) =  168,30 Euros.  
Premi d’afecció (art. 47 LEF) 5% =        8,42 Euros. 
Valoració total dels béns i drets ................................... 176,72 Euros. 
- Destí: Sistema viari. 
-  Situació jurídica: Càrregues: Anotació d’embarg a favor TGSS de data 22.04.2008 i 
Anotació d’embarg a favor TGSS de data 16.12.2011.  
- Terreny situat dins de la zona de protecció del sistema ferroviari. 
- Terreny situat dins de la zona que delimita la línia límit de l’edificació, quedant 
prohibida qualsevol tipus d’obra d’edificació.  
 
14/1- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Mocions.- 
 
MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL 
I INTEGRADOR 
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un 
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, davant 
el primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector primari (d’altra 
banda, imprescindible per al 
desenvolupament i manteniment dels nostres territoris): 
Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents 
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris rurals 
(siguin públics i/o privats), volem tirar endavant una campanya de sensibilització a les 
institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la 
concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que 
haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els 
valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les 
amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal 
que es vulgui plantejar ‐sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la 
distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per 
l’enfortiment de la pagesia‐.  
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic 
que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de 
cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció d’enfortir la 
diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la qualitat de 
vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país). 
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de 
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin 
la tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense 
activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials s’identifiquen 
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per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial que generi valor 
afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de les empreses rurals 
de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i integrador esdevé 
una realitat quan tots els actors concerten una estratègia basada en les persones i el 
territori. El cor del nostre món rural són les petites i mitjanes empreses que treballen en 
xarxa per enfortir el seu capital, tant social com econòmic. Per tant, el suport al món rural 
s’ha de fer des d’una òptica transversal en que tots els agents hi participin. 
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes 
les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha 
d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors d’activitat, i 
malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita polítiques especifiques 
de suport, acompanyament i dinamització. 
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir 
l’acció del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 
2014‐2020 i que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la 
Proposició de llei que ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents departaments i 
nivells de la nostra administració pública (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, 
administracions locals...): 
• PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que suposa 
un contracte‐programa plurianual que promou la concertació público‐privada i que 
permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit econòmic. La feina 
que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i posada en valor de la 
producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem treballar des d’avui mateix, 
davant el futur període 2021‐2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al 
multifons i continuar la feina feta fins ara per a la innovació territorial, l’activitat 
econòmica i la millora de la qualitat de vida del medi rural. 
• SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional 
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel retorn 
dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències poblacionals 
negatives. 
• TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat 
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa 
com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori. 
• QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells 
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de protecció 
ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el manteniment de les 
activitats tradicionals i la nova emprenedoria. 
• CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres 
territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels mateixos i 
d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la resolució d’una 
vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen algunes zones del 
nostre territori. 
• SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament del 
pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als nostres 
territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives dels 
impactes ambientals, que remuneri la solidaritat territorial davant noves infraestructures, 
promovent com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids com a model menys 
impactant i intel∙ligent. 
• SETÈ. Sol∙licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de muntanya, per 
una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el format plurianual i 
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treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis de desenvolupament 
econòmic i Consells Comarcals). 
• VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural 
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes 
existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació 
del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar‐les endavant sempre i quan no 
hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de vital 
transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris (mesures 3, 8, 
19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei, que aquesta es faci 
amb la perspectiva d’un medi rural SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR, 
que contempli i englobi tots els agents que vivim i treballem al i pel territori rural de 
Catalunya. 
Per tot el que s’ha exposat, l’entitat/institució aprova: 
1‐ Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL 
SOSTENIBLE, INTREGAL I INTEGRADOR”. 
2‐ Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
− Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
President de la Generalitat de Catalunya 
C/ Plaça de Sant Jaume, 4 
08002‐ Barcelona 
− Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu 
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 612‐614 
08007‐ Barcelona 
− Sr. Carles Luz i Muñoz 
President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
C/ Pujada del seminari, s/n 
25280‐ Solsona 
administracio@arca‐dr.cat 
Vilagrassa, 10 de març de 2017 
 
ANNEX 
MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL 
I INTEGRADOR 
APARTAT PRIMER: 
La importància del programa Leader per als territoris rurals. Una metodologia i un 

enfocament totalment vigents i necessaris 

El programa Leader que s’implementa a Catalunya per sisena edició des del seus inicis 
l’any 1991, és una eina bàsica i clau per al desenvolupament dels nostres territoris i el 
suport a les activitats socioeconòmiques que s’hi desenvolupen. 
Els Grups d’Acció Local són ens de concertació formats per entitats públiques i una 
majoria de privades, representatives de l’entramat socioeconòmic dels territoris rurals de 
Catalunya. Per tant, estructures privilegiades a l’hora de copsar i concertar la visió sobre 
la realitat i plantejar Estratègies de Desenvolupament Local participades des dels nostres 
territoris rurals. 
Actualment, a Catalunya actuen 11 Grups d’Acció Local que estan participats per 141 
Agents públics (bàsicament ajuntaments, consells comarcals i consorcis) i 190 Agents 
privats (associacions de productors agroalimentaris, de propietaris forestals, de turisme 
rural, d’entitats empresarials...). 
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Volem posar en valor que en el període passat (2007‐2013), el programa LEADER va 
suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 
existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents. 
Essent gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va poder donar suport econòmic i 
tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals esmentats. 
En el plantejament del període vigent, es va demanar als territoris rurals de fer un esforç 
per intentar fer arribar a més territori, amb menys recursos, el programa. D’aquest procés 
en sortí la fusió entre GALs, passant de 13 a 11 a Catalunya (veníem d’un exercici 
semblant de l’anterior període que s’havia passat de 22 a 13). De tal manera que s’ha 
passat a cobrir 556 davant els 490 municipis que s’abastava mitjançant els GAL en el 
període passat. 
Aquest esforç, sumat a una menor dotació del Programa, perdent 9MEur entre els dos 
períodes, han portat a l’aparició de certes tensions en el bon desenvolupament de  
l’activitat dels Grups d’acció Local. Portem dues convocatòries d’ajuts a empreses del 
territori, en la primera només es va poder auxiliar 261 de 710 projectes presentats. Un 
índex de desestimació d’ajuts mai aparegut i que és fruit, principalment, de la menor 
dotació del programa. 
Minvar encara més la dotació al programa, tal i com es diu explícitament en el redactat 
inicial de la proposició de llei que motiva aquesta moció, és sinònim de liquidar‐lo. Des 
dels territoris rurals i els agents que compartim l’estratègia Leader de Desenvolupament 
Local, volem reivindicar amb aquesta moció la importància d’aquest programa, la 
voluntat de referenciar‐lo com a imprescindible pel reequilibriterritorial de Catalunya, 
així com demandar la recuperació, en futures revisions del PDR, dels fons necessaris per 
a un bon desenvolupament del mateix. 
APARTAT SEGON: 
Sobre les dinàmiques poblacionals dels territoris rurals a Catalunya 

Venim d’uns decennis de canvis profunds i estructurals en les economies dels pobles del 
medi rural, amb una pèrdua de pes constant del sector primari, acompanyat d’una 
terciarització important en alguns d’ells. Elements que han fet molt més vulnerable i 
dificultós l’arrelament de les persones en el nostre territori rural que cobreix el 73% de 
Catalunya, on hi viu el 10% de la població amb una densitat mitjana de 32,7 hab/km2 
(territori objectiu del programa Leader). 
Malgrat que el fenomen de despoblació s’ha anat frenant en els últims anys, seguim tenint 
una quarta part de Catalunya (23,42%, 162 municipis, molts micropobles) que segueix 
amb dinàmiques preocupants de despoblació. L’envelliment poblacional d’aquests 
territoris és un fet que demanda d’especial atenció pel que fa a l’articulació de serveis (per 
a la gent gran i per a les persones en risc d’exclusió). Alhora que les dinàmiques de 
“pèrdua de joves”, i “migració interna” cap a les capitals de comarca, fan difícil el 
manteniment d’alguns d’aquests pobles i, per tant, del territori. Tot plegat, amb la 
conseqüent pèrdua de valor de terrenys agrícoles, dinàmiques de reforestació, pèrdua de 
paisatge i biodiversitat –que van a favor del canvi climàtic‐. El relleu generacional de la 
pagesia només serà possible si el jovent troba espais rurals actius i vius. Més enllà de les 
necessitats estructurals agràries, els serveis al món rural i les comunicacions –tant viàries 
com virtuals‐, són elements imprescindibles perquè una persona jove decideixi 
incorporar‐se al sector agrari. El futur de les properes generacions de pagesia estan 
vinculades a la dinamització dels pobles i espais rurals en els que es desenvolupa la tasca 
pagesa. 
Les polítiques sectorials i la deixadesa de la visió transversal i rural a l’hora d’afrontar 
certs plans, projectes o programes nacionals dissenyats massa sovint amb perspectiva 
urbana, no han facilitat la lluita contra aquesta tendència (caducitat de la llei de muntanya 
p.e). Amb tot, les noves dinàmiques de recuperació de certes activitats i sectors, encara 
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que sigui a petita escala, la progressió de la societat de la informació i una certa millora 
de les comunicacions viàries haurien de fer possible revertir aquesta realitat. 
Cal plantejar, també, ponts d’enllaç entre el sistema formatiu i l’economia local, 
adequant‐lo a les oportunitats dels nostres territoris i establint plataformes de retorn dels 
nostres joves cap a les empreses i/o oportunitats laborals existents als nostres pobles. 
APARTAT TERCER: 
Pel respecte a les activitats tradicionals com a valor i futur (pagesia i sector 
agroalimentari, sector forestal, cultura i tradició) i la importància de la petita i mitjana 

empresa en els nostres territoris 

Volem reivindicar la feina de les emprenedores i emprenedors rurals, microempreses, 
PIMEs i teixit associatiu, gent compromesa i que són els principals actors i factors 
d’arrelament al nostre territori. Que, lluitant contra evidents diferencials competitius de 
serveis bàsics (cobertura mòbil, telecomunicacions, infraestructures bàsiques...) i certa 
llunyania a una massa crítica de clients, han decidit mantenir‐se o ubicar‐se en els nostres 
pobles i masies. 
Molts d’ells continuant l’activitat familiar, altres reemprenent l’activitat agroforestal i 
activitats tradicionals que revaloritzen els recursos propis i ajuden al manteniment de les 
persones i el mateix paisatge, actualitzant sistemes ancestrals de maneig territorial i de 
producció: petits obradors agroalimentaris, gestors forestals i artesans de la fusta, entre 
molts d’altres. 
Activitats que conviuen i es diversifiquen aprofitant els canvis de tendència tecnològiques 
i socials, generant noves oportunitats d’activitat, tant en el sector primari i sector terciari 
de qualitat, com en la mateixa indústria i serveis tecnològics (turisme rural, activitats del 
lleure, nous productes de la fusta, biomassa forestal, serveis tecnològics...).Sovint 
aprofitant sinèrgies del binomi urbà‐rural, que caldria treballar perquè acabi essent una 
oportunitat, més que una amenaça per les dinàmiques diferencials (evitant qualsevol 
forma de “moobing rural”, treballant per la “reculturització rural” dels nous habitant 
rurals o dels passants turístics). 
Malgrat les dificultats, i la ubicació, moltes d’aquestes activitats, actuant de forma 
cooperativa, han suportat els embats de la crisi econòmica i han esdevingut elements de 
valor i elements tractors‐a tractors d’economia local. Caldria desenvolupar accions per 
enfortir les cooperatives existents, diversificant‐les i actualitzant els seus serveis. Actors 
que, massa sovint, estan fora dels paràmetres de “suport financer i/o institucional” i que, 
sovint, han de superar un viacrucis de tràmits i gestions per tal de poder establir‐se i 
desenvolupar amb comoditat i potència la seva activitat. 
APARTAT QUART: 
La custòdia de l’entorn, paisatges, patrimoni natural i la compatibilitat amb l’activitat 

humana 

En general, el respecte pels valors ambientals, paisatgístics i els sistemes naturals és un 
element intrínsec dels nostres territoris rurals i de la majoria d’activitats que s’hi 
desenvolupen. 
El cicle de l’aigua, la biodiversitat i el paisatge són fruit, en el nostre país, del binomi 
natura activitat humana. Davant els reptes que ens planteja el canvi climàtic, obliga a que 
siguem encara més curosos en la custòdia i bon equilibri d’aquesta relació. La gestió 
forestal sostenible, l’activitat econòmica, la preservació dels espais naturals protegits, la 
ramaderia extensiva i el manteniment dels espais oberts són fruit d’aquesta entesa. 
Caldria vetllar perquè les normatives i els fons sectorials (DTES, DARP, Empresa i 
coneixement, Governació) s’alineessin en una estratègia de país per als territoris rurals, 
fugint de la exclusivitat del PDR o de la dependència exclusiva al DTES per la llei de 
muntanya, com a exemples. Potser la futura llei de canvi climàtic seria un bon punt de 
trobada. 
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L’abandonament de certes pràctiques tradicionals com la silvopastura dirigida, fan que 
certs ecosistemes estiguin en risc. Caldria vetllar per facilitar el manteniment i 
potenciació d’aquestes activitats, sempre vetllant per la seva compatibilitat amb el 
manteniment del territori. I no hi ha altra manera que fent una revisió dels fons tot 
reenfocant aquests al pagament de serveis ambientals (sigui per captació per CO2, per 
manteniment real de pastures i prats...). 
El plantejament excessivament sectorial de la gestió espais protegits versus els ens i 
actors del DEL sovint provoquen conflictes territorials, latents i no resolts, que caldria 
desencallar amb una nova manera de concertació i gestió conjunta dels mateixos (evitant 
la sobreposició d’ens de tots tipus). 
APARTAT CINQUÈ i SISÈ: 
Millora d’infraestructures i serveis com a base pel reequilibri territorial. Necessitats 

canviants  

De la clàssica reivindicació sobre “més infraestructures de comunicació” hem passat a la 
necessitat i millora de reconnexió transversal, trencant l’estructura radial caduca de les 
comunicacions, que hauria de permetre la vertebració i redistribució dels centres 
estratègics. 
D’altra banda, són bàsics la recuperació i manteniment dels camins rurals, la millora i 
organització del servei ferroviari existent i cal repensar profundament el model de 
transport públic dels nostres territoris rurals, plantejats i heretats de decennis enrere on les 
necessitats i el model socioeconòmic eren uns altres. 
L’estratègia Smart Catalonia (en procés) i el Pacte Nacional per la transició 
energètica són dos dels eixos d’oportunitat pels nostres territoris. Alhora 
oportunitat i amenaça, perquè pivoten tots dos sobre l’infraestructura bàsica per on 
haurà de venir bona part de la recuperació dels nostres territoris, l’extensió de la fibra 
òptica i les telecomunicacions. Urgeix i caldria esmerçar esforços suficients perquè cap 
poble es quedi sense extensió de fibra òptica i perquè la cobertura mòbil sigui efectiva a 
la majoria del territori (som molt lluny d’aconseguirho!). 
Catalunya mai serà “smart” si no és autosuficient ni alimentària ni energèticament, i això 
només pot facilitar‐ho una bona xarxa de telecomunicacions en els nostres territoris rurals 
que pugui fer intel∙ligent les infraestructures de generació energètica renovables que estan 
per venir. Caldria plantejar un marc legal clar i suficient perquè no es repeteixin 
errors històrics de depredació empresarial‐urbana. Fagocitant el recurs sòl‐aigua‐aire, 
generant energia en els territoris rurals, però sense deixar‐hi ni economia ni benefici 
(vegi’s la història passada en l’inici de l’energia hidràulica i, més recentment, la 
implantació de l’eòlica). 
Per tant, caldria concretar com aterraran o es faran extensius aquests elements, fent 
partícips els actor rurals sempre que es pugui, evitant la capitalització d’aquests 
processos de transició territorial per part de grans corporacions de base deslocalitzada que 
no faran més que agreujar la situació actual, enlloc de generar veritable economia local, 
innovadora i durable. Sempre és clar, preservant els valors naturals i la qualitat dels 
ecosistemes naturals. 
APARTAT SETÈ: 
Les prioritats per a un Desenvolupament rural integral i integrador 

En els darrers anys s’ha estès com a praxi del nostre govern autonòmic i de l’estat, 
generar estratègies, plans, programes i processos de reflexió amb una visió excessivament 
sectorial i urbana, sovint desconnectats entre ells i faltats de la visió i de la realitat que es 
viu en els territoris rurals. D’aquests s’han desplegat instruments financers o fons que 
aterren als territoris mitjançant els seus actors locals o econòmics i dels que, bàsicament, 
se n’han pogut beneficar municipis grans o entitats socioeconòmiques potents. 
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De tots els fons que s’han mobilitzat, destaquen els que s’han obligat a vincular‐se 
estrictament a una estratègia supramunicipal territorial (comarcal o supracomarcal) 
elaborada pels propis territoris, i que ajuden a la concertació real d’actors operant com a 
“contractesprograma” de dinamització socioeconòmica local, d’obligada concertació en 
el plantejament i execució en els nostres territoris rurals, com han sigut el Programa 
Treball a les 7 comarques del SOC, les polítiques de joventut o serveis socials alguns 
exemples reeixits. Però l’únic realment plurianual de plantejament i d’obligada 
concertació público‐privada ha sigut el Programa Leader. Programes, els anteriors, que 
forcen l’entesa entre ens i actors del territori, que plantegen un marc estratègic de 
desenvolupament territorial i doten els ens responsables de l’aplicació de fons suficients 
com per poder treballar el Desenvolupament Local Participatiu. Evitant el desavantatge 
estratègic dels territoris rurals, més magres en musculatura organitzativa tècnica enfocada 
al Desenvolupament econòmic, davant les convocatòries de pública concurrència 
generades per diferents departaments de la Generalitat. I que ha comportat històricament 
una competència, sovint insana, entre ens, actors i agents locals i territorials, enlloc de 
promoure la cooperació i transferència d’experiències d’èxit. 
Caldria doncs, una alineació entre els fons destinats a la promoció del desenvolupament 
econòmic local i atenció a les persones, sobretot pel que fa als nostres territoris rurals, 
especialment fràgils (FSE‐SOC, FEDER‐Governació, FEADER‐DARP...). A més, tenint 
en compte que en el període Europeu vigent (2014‐2020), la Comissió Europea havia 
proposat i deixat obert que certs programes com el Leader, poguessin treballar amb 
una dotació multifons que permetés implementar des de la base Local les estratègies 
de Desenvolupament Territorial. Proposta que no va acabar de cristal·litzar, entre 
d’altres raons, per la organització en compartiments gairebé estancs de les nostres 
administracions.  
 
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres 
presents, dels set que legalment el componen, aprova la Moció per a un desenvolupament 
rural sostenible, integral i integrador.  
 
Resolucions.-  
Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. secretari acctal. dóna compte al Ple de la Corporació de la 
relació de Decrets dictats per l’Alcaldia des del dia 19 de desembre de 2016, fins a la data 
d’avui, del núm. 199  al 208 del 2016 i del número 1 al 40 del 2017, els quals es troben a 
disposició dels membres del Consistori a Secretaria. L’Ajuntament Ple se’n dona per 
assabentat i conforme.  
 
Precs i preguntes.-  
Precs:  
Obert el torn de precs, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del mateix. 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni el senyor alcalde ni els regidors/es assistents fan ús del 
mateix. 
 
TANCAMENT.- I essent les vint-i-dos hores i trenta-tres  minuts, i no havent-hi més 
assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén 
la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, 
que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari acctal. que en dono fe. 
 

L’Alcalde,      El secretari acctal.,  
Jordi Serés i Aguilar     Jordi Martí i Gasull 


