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ACTA  NÚM. 11  

DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE XERTA 
DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2017 

 

 
 
 
A la Casa de la Vila de Xerta, a les 22:05h del dia 6 d’octubre de 2017, es reuneixen sota la 
presidència de l’alcalde-president de la Corporació, Sr. Roger Aviñó i Martí, els regidors que a 
continuació es relacionen, per dur a terme la sessió ordinària, del Ple de l’Ajuntament a la qual han 
estat convocats en temps i forma: 
 
 

- Rubén Alegria Maureso (Més per Xerta)  
- Jaume Lafarga Falcó (Més per Xerta) 
- Gerard Morales Arasa (Més per Xerta) 
- Samuel Josep Campanero Sala (Més per Xerta) 
- Núria Solé Cabanes (Més per Xerta) 
- Josep Lluís Espinach Pegueroles  (PDeCAT) 
- Jose Miguel Falcó Espuny (PDeCAT)  

 
 
No hi assisteix el Sr. Daniel Crivellé Egea (PDeCAT) i l’alcalde excusa la seva presència.  
 
 
 
Actua com a secretària - interventora de la Corporació la Sra. Roser Guinart Subirats, qui comprova 
que existeix el quòrum que demana l’article 90 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre per a la 
vàlida constitució de la sessió plenària. A continuació es passa a l’examen i consideració dels punts de 
l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de l’alcalde, feta pel Decret número 214/2017 de 3 
d’octubre de 2017; tot i que abans de l’inici de la sessió es proposa la introducció d’un punt a l’ordre 
del dia: “Proposta aprovació de la moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part 
de la policia el dia 1 d'octubre a Catalunya”, atès que ja s’havia enviat la convocatòria del Ple i seria 
convenient donar-li tràmit. Per tant, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els 
assistents la urgència i la introducció d’aquest punt; es tractaran els següents: 
 
 

1. Proposta aprovació actes corresponents a les sessions anteriors. 
2. Proposta d’acord d’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de 

l’ACM i del CCDL, per a l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a 
través de la Central de Compres. 

3. Proposta d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018. 
4. Proposta d’aprovació de la moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i 

integrador. 
5. Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la darrera convocatòria. 
6. Proposta aprovació de la moció de condemna de la violència i repressió efectuada per part 

de la policia el dia 1 d'octubre a Catalunya. 
7. Precs i preguntes. 
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01. APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES ANTERIORS SESIONS PLENÀRIES  

 
S’aprova, per part dels regidors que hi van assistir, les actes corresponents a les sessions plenàries 
següents: 
 
- Sessió ordinària núm. 9 de 1 de setembre de 2017 
- Sessió extraordinària núm. 10 de 29 de setembre de 2017 
 
 
02. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
ANTECEDENTS 
 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) decidí 
crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder contractar de 
forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble 
tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment 
administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa 
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament de 
Governació i Relacions institucionals. 
 
El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, configurant-
se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. 
Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula 
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una central de 
contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en 
els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un 
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap, 
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent optar 
l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de 
contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats 
locals mitjançant els corresponents acords. 
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2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL) 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 
2014. 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es 
proposa al ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), 
per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de 
la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
Segon. Facultar a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Xerta perquè en nom i representació 
d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat 
del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central 
de contractació formalitzi 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
 
03.  PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’ANY 2018 

 
Aquest Ajuntament pretén modificar algunes ordenances fiscals per a l’exercici 2018. 
 
La secretaria interventora, en data 13 de setembre de 2017 ha elaborat un informe sobre el 
procediment a seguir per a l’aprovació de les esmentades ordenances. 
 
Per tot l’exposat aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD: 
 
Primer. Modificació les següents ordenances fiscals: 
 

Núm. Títol  

8 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i preus públics serveis 
generals  

12 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

13 Reguladora del preu públic per la prestació de serveis o activitats de caire lúdics, cultural, 
esportiu, recreatiu i activitats firals  

15 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i 
béns esportius i culturals municipals 

16 Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic  
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Segon. Aquest acord provisional i els textos de les modificacions s’han d’exposar al públic en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions, amb el benentès que si no se’n produeixen l’acord 
esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
 
04. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, 
INTREGAL 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 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. 
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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 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  es proposa al Ple de l’Ajuntament de Xerta: 
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Primer. Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL I 
INTEGRADOR”. 

 
Segon. 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  
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  

 
 

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...). 
 
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. 
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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 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. 
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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-
atractors 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’aconseguir-ho!). 
 
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 “contractes-programa” 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. 
 
 
05. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA DARRERA 
CONVOCATÒRIA 

 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria de l’anterior ple  
fins a la de convocatòria del present, és a dir, del Decret núm. 176 al 214 : 
 

Núm. Data Tipologia Resum del contingut 

176 29/08/2017 CONTRACTACIO 
Decret inici expedient contractació obra Projecte 
d'arranjament de l'Av. de l'Estació 

177 30/08/2017 URBANISME 
Requeriment de documentació ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA SLU 

178 30/08/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació 2a certificació Obra Fase 1 C/Ambugorro i C/La 
Pau 

179 01/09/2017 INTERVENCIÓ Aprovació factures agost 

180 01/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

181 04/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL 
Baixes inscripció padronal estrangers comunitaris, per no 
residir i fi expedient 

182 04/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

183 04/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

184 06/09/2017 TRIBUTS Canvi titularitat rebuts clavegueram i escombraries 

185 06/09/2017 URBANISME Liquidació expedient Comunicació Inici d'obres  

186 07/09/2017 RÈGIM JURÍDIC Decret donant suport al Referèndum 

187 07/09/2017 ACTIVITATS Inscripció activitat 
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188 13/09/2017 TRIBUTS Inici expedient modificació ordenances fiscals 2018 

189 13/09/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol cementiri municipal 

190 14/09/2017 PERSONAL 
Convocatòria i bases borsa treball personal laboral 
temporal auxiliars serveis 

191 14/09/2017 PERSONAL 
Convocatòria i bases borsa treball temporal auxiliars llar 
infants 

192 21/09/2017 
TARGETES 

D'APARCAMENT 
Autorització expedició  targeta d'aparcament 

193 21/09/2017 CEMENTIRI Canvi titularitat nínxol 

194 21/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

195 25/09/2017 URBANISME Llicència d'obres acctuació sense Projecte 

196 25/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa clavegueram 

197 25/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa clavegueram 

198 25/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa aigua potable 

199 25/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Delegació competències especials 

200 25/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa aigua potable 

201 25/09/2017 CONTRACTACIO Aprovació 1a Certificació obra de les escoles 

202 25/09/2017 INTERVENCIÓ Concessió reducció 50% quota escola bressol  

203 25/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Alta empadronament per canvi residència  

204 26/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa aigua potable 

205 26/09/2017 INTERVENCIÓ Sol·licitud bestreta extraordinària BASE 

206 26/09/2017 PADRÓ MUNICIPAL Canvi domicili empadronament per canvi residència 

207 27/09/2017 CONNEXIÓ XARXES Autorització alta connexió xarxa aigua potable 

208 27/09/2017 PERSONAL Contractació personal per substitució  

209 27/09/2017 PERSONAL Pròrroga contracte personal de brigada 

210 27/09/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple extraordinari 29/09/2017 

211 29/09/2017 URBANISME Devolució fiances residus construcció setembre 2017 

212 29/09/2017 CONTRACTACIO 
Aprovació 3a i darrera certificació Obra Fase 1 
C/Ambugorro i C/La Pau 

213 02/10/2017 SUBVENCIONS Ajut social  a R.A.D.B. 

214 02/10/2017 RÈGIM JURÍDIC Convocatòria Ple Ordinari octubre 

 
 
06. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ 
EFECTUADA PER PART DE LA POLICIA EL DIA 1 D'OCTUBRE A CATALUNYA 

 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia 
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Per aquest motiu, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
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PRIMER.  Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que 
volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
SEGON. Donar tot els recolzament i suport a les persones ferides durant les càrregues policials a 
Catalunya.  
 
TERCER. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil 
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint 
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat 
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal 
repressió. 
 
QUART. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
CINQUÈ. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional 
perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 
 
SISÈ. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò 
que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple.  
 
 
07. PRECS I PREGUNTES. 

 
Atès que no hi ha precs i preguntes, i sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde posa fi a la sessió 
quan són les 22:40 h, de tot el que jo, la secretària - interventora, aixeco aquesta acta, que s’estén en 
dotze (12) fulls, rubricats amb la meva signatura. En dono fe. 
  
 
 
 


