
 
ACTA DEL 17 DE DESEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA 

EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 13/15 
Data: 17 de desembre de 2015 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:15 hores a 19:40 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila  
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau. 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detalles, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu. 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 
1. Aprovació del pagament dels ajuts per a la instal·lació o millora d’un 

sistema d’aprofitament d’energia solar. 
 Atès que en aquest ajuntament s’ha tramitat de conformitat amb la normativa general 

de subvencions, el procediment d’atorgament d’ajuts per a la instal.lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès.   
Atès que el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en sessió de data 31 d’agost de 2015 va aprovar l’atorgament dels ajuts que consten a l’expedient.  
 Atès que notificada la concessió de les subvencions atorgades, i dins el termini 
concedit a l’efecte, les persones beneficiàries que consten a l’expedient i que tot seguit es relacionen han procedit a la justificació dels ajuts, i un cop comprovada la conformitat de la justificació per part de la intervenció d’aquest ajuntament.  
 Atès que procedeix iniciar l’expedient de revocació a les persones a les quals els va 
ser concedit l’ajut però no han presentat la documentació justificativa dins el termini concedit a l’efecte.   
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:  
PRIMER.- Aprovar el pagament de les quantitats que tot seguit es relacionen, a les 
persones beneficiàries de les subvencions per a la instal.lació o millora d’un sistema 



d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès, que han presentat la 
documentació justificativa els ajuts en temps i forma: 

 
1 Josep Mª Bajona Vilana Casa Torra 2.000,00 € 
2 Ramon Selva Farràs Casa Torralta 2.000,00 € 
3 Pere Casals Casals Casa Caballolet 2.000,00 € 
4 Josep Llorens Bonsfills Casa Llorens 2.000,00 € 
5 Ramon Torra Bernaus Casa Corral 2.000,00 € 
6 Lluís Ribera Pallissa Casa Setó 2.000,00 € 
7 Joan Llorens Casafont Casa Ramon de Llorens (instal.lació compartida) 2.000,00 € 
8 Montse Llorens Malé Casa Ramon de Llorens (instal.lació compartida) 2.000,00 € 

 TOTAL   16.000,00 € 
 

 SEGON.- Procedir al pagament dels imports relacionats al punt anterior, amb càrrec 
a al partida 780.01/172 del pressupost vigent, mitjançant transferències bancàries a 
les persones beneficiàries, d’acord amb les dades indicades als formularis de justificació.  
TERCER.- Iniciar expedient de revocació de les subvencions concedides al Sr. Arnau 
Valero Walters, Jaume Vendrell Vilaseca i Ramon Ramon Caelles per no haver 
presentat la  documentació justificativa i atorgar un termini d’audiència de 10 dies per tal que puguin presentar les al.legacions que considerin oportunes.  
 QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
  2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de moció de la Unió de Pagesos de 
Catalunya davant la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de 
muntanya i desfavorides de Catalunya. 

 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es transcriu a continuació:  
“La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió 
Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes 
zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb 
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps 
afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament 
de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària.  Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 
352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels 



municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la 
Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus 
municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície 
de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.  
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar 
aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de 
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues 
d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes zones”. 
 El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de 
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els 
ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la 
pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el 
mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les 
properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès aprova:  
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys. 
 2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament 
de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:  - Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta del Parlament de Catalunya Parc de la Ciutadella, s/n  



08003 BARCELONA 
 - Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614 08007 BARCELONA 
 - Sr. Joan Caball Subirana Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 

  C/ Ulldecona, 21-31 2a planta     08038 BARCELONA”  
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció i s’acorda trametre-la als càrrecs que 
s’indiquen a la mateixa.  

 No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent tres quarts menys cinc de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.  
 L’ALCALDE        LA SECRETARIA  
  


