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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 03/2021 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 25 de març de 2021 
Hora: de les 13:00 a les 13:20 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
ASSISTENTS 
 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. MANEL MARSAN SEGÚ 
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 
 
No hi assisteixen: 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de la suspensió potestativa de l’atorgament de 
llicències per la implantació o ampliació d’instal·lacions de produccin 
d’energia a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no 
urbanitzables 

2. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’actuació “Millora de camins 
municipals” 

3. Aprovació, si s’escau, de renovació del conveni entre l’Ajuntament del Soleràs 
i el Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la 
Generalitat de Catalunya per una infraestructura de telecomunicacions. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió i el Sr. alcalde inicia la sessió. 
 
Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia del Ple el Sr. Alcalde informa que 
s’ha presentat un punt per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del dia 
del Ple d’avui.  
 
Es tracta dels següents punts: 
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 Moció de suport a l’amnistia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de la suspensió potestativa de l’atorgament de 
llicències per la implantació o ampliació d’instal·lacions de produccin d’energia 
a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables 

 
El planejament urbanístic, ja que és una disposició administrativa de caràcter 
general, té vigència indefinida i és susceptible de modificació. En una lectura 
detallada de les normes de planejament urbanístic dels municipis de ponent al 
municipi del Soleràs, s’ha comprovat que no es regula concretament la 
implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. Caldrà un modificació 
dels articles 116,117,118 i 119 de la normativa urbanística en quant a la 
possibilitat d’ instal.lació de centres de generació d’ energia mitjançant fonts 
renovables i el seu impacte ambiental, paisatgístic i ecològic en l’ entorn pròxim a 
aquestes instal.lacions 
 
 Si bé es cert que se’n fa referència en els articles 116,117,118 i 119 
(construccions en sòl no urbanitzable) i a la vegada fan referència a la llei 
d’urbanisme vigent en la seva aprovació (1/1990). 
 
Arran de les modificacions normatives que han esdevingut en el sector de les 
plantes de producció d’energia a partir de fonts renovables, s’ha encarregat als 
serveis tècnics municipals la redacció d’una modificació puntual per a regular les 
noves implantacions d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Així doncs, el promotor de la redacció d’aquesta Modificació Puntual serà, per 
iniciativa pròpia, el propi Ajuntament. La normativa urbanística permet la 
implantació, en tant que actuacions d’interès públic de les instal·lacions i obres de 
producció d’energia a partir de fonts renovables, en sòl no urbanitzable. Aquesta 
normativa preveu la tramitació que caldrà donar a aquests projectes, però no 
preveu cap condició d’implantació en cap de les zones establertes i, per tant, no 
es tenen en compte els especificitats de cada una de les zones del Sòl no 
urbanitzable. 
 
Cal doncs, estudiar la modificació dels articles 116, 117, 118 i 119 de la 
normativa urbanística en quant a la possibilitat d’instal·lació de centres de 
generació d’energia mitjançant fonts renovables i el seu impacte ambiental, 
paisatgístic i ecològic en l’entorn pròxim a aquestes instal·lacions. 
 
D’acord amb el decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per 
a l'emergència climàtica i l' impuls a les energies renovables la implantació dels 
parcs eòlics i de les plantes solars fotovoltaiques es regulen en els següents 
articles: 
 
Article 8 Criteris específics per a la implantació de parcs eòlics 
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8.1 En l'elecció de l'emplaçament dels parcs eòlics cal: 
a) Minimitzar l'afectació als terrenys de valor natural elevat, l'afectació sobre les 
espècies amenaçades o especialment vulnerables als parcs eòlics, així com als 
punts estratègics pel pas migratori de les aus i evitar les àrees crítiques de les 
rapinyaires amenaçades. 
b) Evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació o rellevància 
per a la societat d'acord amb els catàlegs de paisatge. 
c) Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics 
en determinades parts del territori. 
8.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics els 
espais naturals d'especial protecció (ENPE), les zones d'especial protecció de les 
aus (ZEPA) i els espais naturals inclosos al PEIN de superfície inferior a 1.000 
ha. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que s'han de reflectir 
en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri. 
 
Article 9 Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques 
9.1 En l'elecció de l'emplaçament de les plantes solars fotovoltaiques cal tenir en 
compte els criteris següents: 
a) El respecte a la matriu biofísica del territori, tenint en compte el criteri de 
proporcionalitat amb l'entorn i el model parcel·lari preexistent. 
b) L'adaptació al terreny on s'ubiquin, el manteniment de les traces dels camins 
existents i la no modificació de forma significativa del seu recorregut, la 
configuració dels marges i altres elements existents com l'arbrat d'interès, 
torrents, regs, i similars, encara que això suposi que l'àmbit de la planta hagi de 
ser discontinu. 
c) La minimització dels moviments de terres de manera que les plaques se situïn 
prioritàriament sense cimentació contínua i sobre el terreny natural. 
d) El manteniment d'una separació mínima de les tanques a camins i a espais 
especialment freqüentats. 
e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d'interès agrari 
elevat. 9.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes 
solars fotovoltaiques els espais naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000, 
excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum, o ocupen menys de 3 ha, 
o se situen en un municipi que no disposi d'una altra tipologia de sòl. 
Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que s'han de reflectir en 
un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri. 
 
En aquest context, l’objectiu de la Modificació Puntual que es planteja és el de 
regular les condicions per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energia 
a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables. 
 
D’acord amb l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme els òrgans competents per a 
l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la 
finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
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d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
D’acord amb l’article 74.1 del Text refós de la llei d’urbanisme i l’article 103 del 
Reglament que el desenvolupa, el termini d’aquesta suspensió serà, com a 
màxim d’un any. 
 
L’afectació queda delimitada al plànol que consta a l’expedient administratiu. 
 
L’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, s’indica que mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què 
estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o 
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb 
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
 
En conseqüència, el Ple ha aprovat per unanimitat dels membres assistents (5 
vots a favor) els següents acords:  
 
PRIMER. Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències 
per a la instal·lació de centres de generació d’energia mitjançant fonts renovables 
en les àrees o zones indicades del terme municipal mentre s’estudia en quines 
condicions és possible implantar aquestes instal·lacions en el territori i es tramita 
la modificació de les Normes  de planejament urbanístic del municipis de Ponent 
al  municipi del Soleràs. 
 
SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província, d’acord amb 
l’article 73.3 del Text refós de la llei d’urbanisme.” 

2. Ratificació del decret pel qual s’ha aprovat l’adjudicació de l’actuació 
“Millora de camins municipals” 

 
En data 23 de març de 2021 es va aprovar el següent decret d’alcaldia: 
 

DECRET D’ALCALDIA 17/2021 
 

 
DECRET D’ADJUDICACIÓ D’OBRA MENOR 

 
Antecedents 

 
1. L’alcalde en data 19 de març de 2021, ha presentat la proposta de despesa del 
contracte menor d’obres, motivant la necessitat de la contractació, i segons el qual 
queda acreditat que per a la realització del contracte es compleix el que estableix 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
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2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 39.851,80 euros més 8.368,88 
euros d’IVA (21%), és a dir, un total de 48.220,68 euros. La interventora ha informat 
que no existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost vigent de la 
corporació per autoritzar la despesa. 
 
Fonaments de dret 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim local. 
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
estigui derogat per la LCSP. 

e) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en allò 
que no contradiguin el que disposa la LCSP. 
 

RESOLC: 
 
Primer.- Dur a terme les obres relatives a l’obra de “Millora de diversos camins” 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’empresa ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, per un import de 39.851,80 euros mes 
8.368,88  euros d’ IVA, és a dir, un total de 48.220,68 euros. 
 
Segon .- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es 
tramiti el pagament, si s’escau. 
 
Tercer.- Aplicar la present despesa a la partida pressupostària 750.81 del Pressupost 
General Municipal de l’any 2021, on  existeix consignació pressupostaria suficient 
(amb vinculació jurídica) per autoritzar la despesa de 48.220,68  euros (IVA inclòs). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a 
partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
 
Cinquè - Donar compte del present decret en la propera sessió plenària que es 
celebri. 
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El Soleràs, 23 de març de 2021 
 
“ 
El ple acorda ratificar-lo. 
 
3. Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Ajuntament del Soleràs i el 

Centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat 
de Catalunya per a la cessió d’ús d’un terreny per a la gestió 
d’infraestructures de telecomunicacions. 

 
Atés el el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya van formalitzar un conveni de col·laboració per la cessió 
d’un terreny i contrucció d’un CE en data 01/08/2008 d’una durada de 30 anys.. 
Atés que d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic dels sector públic, tots els convenis vigents subscrits per 
qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats 
vinculants o dependents s’han d’adaptar a les disposicions legals de l’esmentada Llei 
40/2015 en el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor. 

 
En conseqüència, i per tal de donar compliment a la normativa vigent, les parts 
formalitzen un nou Conveni on les seves clàusules s’adapten a la normativa vigent en 
matèria de convenis. 
 
Atés que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya a mitjançant el projecte Conecta que té com a finalitat 
solucionar les mancances dels serveis de telecomunicacions a tot el territori de 
Catalunya. 
El ple acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament del Soleràs i el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per 
a la cessió d’ús d’un terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions. 

 
Segon.- Facultar a l’alcalde per  a desenvolupar el present acord.  
 
4. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a l’amnistia 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 
Catalunya.  
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la 
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per 
reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de 
nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de 
la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de 
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les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que 
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, 
exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa,ja 
que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A 
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen 
encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de 
novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i 
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió 
del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra 
els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència 
de Catalunya.Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de 
decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les 
idees que s'hi troben vinculades.  
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
causa,manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i dela presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc. 
  
La definitiva denegació de l’extradició deLluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.  
 
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que poguéscelebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant 
és una qüestió de voluntat política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 
de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat 
políticatipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. 
S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, 
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organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració 
tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els 
actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes 
esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, 
haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració 
de l'esmentat referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític 
i llibertat de reunió i d’associació.   
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, els grups municipals de l’Ajuntament del Soleràs proposen al ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la 
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de 
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió 
directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una 
societat democràtica.  
 

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia 
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret 
d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat 
penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i 
expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política 
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes 
determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener 
de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol 
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta 
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític 
amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya.  
 
 

3. Demanarla immediata posada en llibertat de lespreses i presos polítics, així 
com que esreparin els danys causats a les persones represaliades, a les 
seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure 
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mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets 
fonamentals. 

 
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-

se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i 
presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per 
aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a 
reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, 
l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 

 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
 

 
No havent 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, 
 
 
 
 

MªCarme Piñol Abella     Jordi Sarlé Marfull 
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