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ACTA DE 19 DE FEBRER DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDI NÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 01/13 
Data: 19 de febrer de 2013   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:45 hores a 21:45 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Ezequiel Real Colell 
Sílvia Casals Vila 
 
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu.  
 
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix allò que disposa l’article 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, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb 
subjecció a l'ordre del dia de la convocatòria: 
 

 
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.  
 
Seguidament el President llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 
2012, la qual s’aprova per unanimitat 

  
 
 

2. Aprovació del Reglament de creació i funcionamen t de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 

 
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, va introduir en les Administracions l'aplicació de 
les Tecnologies de la Informació, que constitueixen un nova activitat o servei obligatori 
per a totes les Administracions públiques, incloses les Entitats que integren 
l'Administració Local. Així ho manifesta l'article 45 de l'esmentada norma legal. 
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D'igual forma, la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització 
del Govern Local, va efectuar un canvi substancial en la Llei 7/1985, de 2 abril 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a l'afegir l'article 70 bis que conté un 
mandat exprés als Ajuntaments perquè estableixin i regulin en normes de caràcter 
orgànic els procediments i òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en 
els assumptes de la vida pública local, disposant, en l'apartat 3 d'aquest article, que les 
entitats locals i, especialment, els municipis, han d'impulsar la utilització interactiva de 
les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la 
comunicació amb els veïns. 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
regula, entre altres aspectes, la utilització de les tecnologies de la informació en 
l'activitat administrativa, en les relacions entre Administracions Públiques, així com en 
les relacions d'aquestes amb els ciutadans. L'article 12 regula la publicació electrònica 
del Tauler d'anuncis o edictes. 
 
Al seu torn, l’article 58.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, indica que les 
administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i 
comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de publicar-se en el 
tauler d'anuncis o mitjançant edictes per la publicació en la corresponent seu 
electrònica 
 
L’article 11 de la Llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’Ús dels Mitjans Electrònics en el 
Sector Públic de Catalunya estableix que les entitats que integren el sector públic han 
de difondre, en l’àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics, informació sobre 
la normativa en vigor aplicable en l’àmbit de llurs competències, sens perjudici de la 
publicació dels diaris oficials a la seu electrònica corresponent. 
 
Vista la proposta de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès, en la qual s’aborda la regulació de la seu electrònica municipal , la 
titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l’administració municipal en 
l’exercici de les seves competències. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb 
els articles corresponents 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 amb els articles 58 i 
següents del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens Locals, aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny, i la resta de legislació aplicable. 
 
El ple de la corporació, per unanimitat, 

 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu 
electrònica de l’ajuntament de Pinell de Solsonès, el text íntegre del qual figura com a 
document annex a aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació de l’ esmentat Reglament a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major difusió de la Província i en el 
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Tauler d’ Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-se 
presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
TERCER.- Aprovat definitivament l’ esmentat Reglament, es publicarà íntegrament el 
seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts 
quinze dies a partir de la total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat, anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el qual s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’ Administració de l’ Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’ obres, activitats i 
serveis dels ens locals, dins del termini dels quinze dies següents a l’aprovació 
definitiva. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde president o persona en qui delegui tan àmpliament com en 
dret sigui possible per a signar tots els documents necessari per a l’execució dels 
presents acords. 

 
 

3. Aprovació moció en defensa del model d’escola Ca talana.  
 

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers 
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument 
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 

 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que 
la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües 
havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema 
educatiu a Catalunya. 

 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal 
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. 

 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 

 
Pels motius exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès aprova, per 
unanimitat, la següent moció,adoptant els següents, 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora 
de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
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SEGON.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament 
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles 
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra 
escola. 

 
TERCER.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants 
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 

 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Conselleria d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament o persona en qui delegui, 
tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents acords. 

 
 

4. Moció contra l’ús de la tècnica de fracturació h idràulica (Fracking)  
 
En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar sengles anuncis al Diari Oficial de  
la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, respectivament, relatius a la 
sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo. El 
primer dels quals afecta 89.683 ha. la majoria de les quals es troben a les comarques 
lleidatanes de l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès. 
 
Durant el termini obert per a presentar oposicions, per part d’aquells que es considerin 
perjudicats per la sol·licitud d’aquests permisos d’investigació d’hidrocarburs, formulats 
per l’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION, S.L., diversos ajuntament 
lleidatans hi han presentat les al·legacions oportunes. 
 
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres 
casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la 
facturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking). 
 
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la 
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació 
mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en 
horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua 
amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui 
i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla 
injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas. 
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per 
la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional. 
 
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important afectació 
ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a: l’excessiva 
ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la contaminació acústica, la 
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús intensiu dels recursos hídrics, els 
impactes a la biodiversitat o el risc de fenòmens sísmics. 
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Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a la nova 
implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula específica i 
adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I si bé és cert que els 
projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa de 
protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat 
de supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica. 
 
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o 
acords com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 
d’octubre de 2012, en que va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat 
basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu 
econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un 
pes més gran de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar 
l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i 
consum que sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat 
civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació, 
participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. 
 
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica 
mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les 
reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de 
l’activitat que els poders públics portin a terme. 
 
Pels motius anteriorment exposats, per unanimitat 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès mostra el seu rebuig a la utilització de la 
tècnica de facturació hidràulica (fracking), per a la investigació i extracció 
d’hidrocarburs, en territori català. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès insta al govern de la Generalitat de 
Catalunya, que denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per 
a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs en 
municipis lleidatans, si utilitzen la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva 
extracció. 
 
TERCER.- De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos 
d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol·licitud ha 
formulat l’empresa Montero Energy Corporations, SL. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès donarà suport a les comarques i 
municipis lleidatans que impulsin accions per a oposar-se a la utilització de la tècnica 
del fracking en el seu territori. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès insta al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a que constitueixi un grup d’experts amb l’encàrrec d’elaborar un informe, 
en base a la literatura científica i a les decisions preses en altres països de referència, 
en que s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les tècniques de fracturació 
hidràulica o d’altres similars destinades a l’explotació de gasos no convencionals, 
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avaluant també la seva viabilitat econòmica i els seus costos respecte l’ús de 
tecnologies renovables. 
 
SISÈ Fer arribar aquests acords a la Diputació de Lleida pel seu trasllat a on consideri 
més convenient 
 

 
 

5. Moció de suport a la declaració de sobirania del  poble de Catalunya i el 
procés de transició nacional. 

 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès 
  
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i 
unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i 
espiritual i en l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides 
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests 
tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya 
i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la 
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de 
decisió i d’autogovern que permet l’autonomia. 
 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a 
nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del 
nostre propi Estat.  
 
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un 
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa 
l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.  
 
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest 
que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne 
les conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la 
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició 
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
 
Per tots els fets anteriorment exposats, per unanimitat, es prenen els següents  
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de 
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que 
explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir 
per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una 
àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de 
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del 
dret a l’autodeterminació. 
 
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri 
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català 
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, 
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 
 
TERCER.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del 
poble català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans 
les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al 
servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència 
per tal que en facin la difusió que en considerin oportuna. 
 
 
 
 
6. Proposta de concessió de subvenció a Solsonès Fi res per la 61a 

edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona. 
 
 
Vista la petició efectuada per Solsonès Fires del Consell Comarcal del Solsonès, amb 
registre d’entrada en aquest ajuntament número 33 de 29 de gener de 2013, 
sol·licitant una col·laboració econòmica de 350 € per la 61a edició de la Fira de Sant 
Isidre de Solsona, i un trofeu per al concurs de bestiar vaquí organitzat per Grusvas. 
 
Ateses les previsions fetes en el pressupost municipal per a l’any 2013. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Concedir una col·laboració econòmica a Solsonès Fires del Consell 
Comarcal del Solsonès per les despeses de la 61a edició de la Fira de Sant Isidre de 
Solsona, per import de 350 €, i l’aportació d’un trofeu per al concurs de bestiar vaquí, 
per part de l’Ajuntament. 
 
SEGON.-  Trametre aquest acord a Solsonès Fires del Consell Comarcal del 
Solsonès. 

 
TERCER.-  Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
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7. Aprovació inicial de la modificació de crèdit nú mero 1/2012 el 
pressupost municipal . 

 
 

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2012, 
en el qual consta l’informe favorable de l’interventor. 
 
En l’exercici de les atribucions que confereixen al Ple les bases d’execució del 
vigent pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb 
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat  
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits 
pressupostaris número 1/2012, en els termes que consten a l’expedient.  
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient 
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
a resoldre-les. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 

8. Proposta d’aprovació de sol.licituds de subvenci ó PUOSC 2013-2016 
en les línies general i manteniment, i en les línie s específiques 
d’inversió i despeses de subministraments i arrenda ments de la 
Diputació de Lleida i d’aprovació de les memòries t ècniques 
justificatives de les actuacions per les quals es d emana la seva 
inclusió en el PUOSC 2013-2016. 

 
 
Atès que mitjançant Decret 155/2012, de 20 de novembre, el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va aprovar les 
bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i es va obrir la convocatòria única per aquest període. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa la base 4.1 de l’Annex I del Decret 155/2012, 
l’òrgan competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds, que s’han de fer i 
trametre pel seu secretari o secretària, a través dels mitjans telemàtics de l’extranet 
de les administracions catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat. 
 
Atès que d’acord amb el que disposen els annexos números 2, 3, 6 i 7 de l’Ordre 
155/2012, aquest Ajuntament pot sol·licitar subvenció dins les línies d’inversió, 
manteniment i conservació, programa d’inversions locals del Pla d’Acció Local de 
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Lleida i Programa d’arrendaments i subministraments del Pla d’Acció Local de 
Lleida. 
 
Vista la proposta d’actuacions a incloure en les quatre línies de subvenció, així 
com els projectes i les memòries valorades. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’empara del que disposa el Decret 155/2012 les següents 
subvencions dins els respectius programes que inclou la convocatòria PUOSC 
2013-2016: 
 
Línia d’inversions: 
 
Obra: Millora de Camins Rurals del nucli de població de Madrona al TM de Pinell 
de Solsonès 
Prioritat de l’actuació: 1 
Anualitat: 2014 
Pressupost: 151.383,17 € 
Subvenció:143.814,01 € 
 
Obra: Millora i pavimentació del camí de Torralta des del nucli de Sant Climenç   
Prioritat de l’actuació: 2 
Anualitat: 2015 
Pressupost: 232.140,24 € 
Subvenció: 220.533,22 € 
 
Obra: Condicionament i pavimentació de l’accés al nucli de Miravé per Vendrell  
Prioritat de l’actuació: 3 
Anualitat: 2016 
Pressupost: 165.438,23 € 
Subvenció: 157.166,31 € 
 
 
Línia de manteniment i conservació 
 
Atès que la subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa General de 
manteniment de la Generalitat de Catalunya per al període 2013-2016, ascendeix a 
75.660,41 €, distribuïts a parts iguals en les quatre anualitats, (18.915,10 
€/anualitat) 
 
Segons la memòria confeccionada la previsió total d’aquestes despeses per 
l’anualitat 2013-2016 és de 86.715,99 €, desglossats ens els següents conceptes: 
 
Reparació i manteniment article 21 del pressupost   44.000,00 € 
 
Arranjament de Camins       34.715,99 € 
 
Desbrossar camins         8.000,00 € 
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Programa d’inversions locals del Pla d’Acció Local de Lleida 
 
La subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa d’inversions locals de la 
Diputació de Lleida per la període 2013-2016, ascendeix a 22.474,97 € 
 
Obra: Rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a sala 
d’audiovisuals 
 Prioritat de l’actuació: 4 
Anualitat: 2013 
Pressupost: 28.287,95 € 
Subvenció: 22.474,97 € 
 
Programa d’Arrendaments i Subministraments del Pla d’Acció Local de Lleida. 
 
Atès que la subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa Específic 
d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida per al període 2013-
2016, ascendeix a 22.474,97 € distribuïts en diferents anualitats. 
 
Segons les dades comptables la previsió total d’aquestes despeses per l’anualitat 
2013-2016 és de 22.800,00 €, desglossats ens els següents conceptes: 
 
Subministrament d’energia elèctrica:    12.800,00 € 
Subministrament de combustibles i carburants:  10.000,00 € 
 
SEGON.- Trametre les sol·licituds a través dels mitjans telemàtics de l’extranet de 
les administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat 
 
TERCER.- Aprovar els projectes i les memòries valorades confeccionades a 
l’objecte de fer efectives les sol·licituds de subvenció anteriors següents: 

 
 

-   Memòria Valorada de millora de camins rurals del nucli de població de madrona 
al TM de Pinell de Solsonès redactada per l’enginyer de camins Raimon Guitart 
i Garcia amb un pressupost de 151.383,17 € 

 
- Memòria Valorada de millora i pavimentació del camí de Torralta des del nucli 

de Sant Climenç redactada per l’enginyer de camins Raimon Guitart i Garcia 
amb un pressupost de 232.140,24 € 
 

- Memòria Valorada de millora de condicionament i pavimentació de l’accés al 
nucli de Miravé per Vendrell redactada per l’enginyer de camins Raimon Guitart 
i Garcia amb un pressupost de 165.438,23 € 

 
- Memòria Valorada per a les actuacions de manteniment i millora dels camins 

rurals del terme municipal de Pinell de Solsonès, redactada per l’arquitecte 
Miquel Mingorance Murcia, amb un pressupost de 34.715,99 € 

 
- Projecte bàsic per la rehabilitació planta primera de l’ajuntament vell de Pinell 

de Solsonès, redactat per l’enginyer de camins Raimon Guitart i Garcia, amb 
un pressupost de 70.835,86 € 
 

QUART.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible per a fer 
efectius els precedents acords. 
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9. Proposta de desestimació del recurs de reposició  presentat per Ramon 

Angrill Caelles contra l’acord del Ple de l’Ajuntam ent de data 30 
d’octubre de 2012. 

 

ANTECEDENTS 

 

•••• L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha tramitat un expedient sancionador per la 
construcció d’un femer-fossa a la finca l’Avellana, sense la preceptiva autorització 
ni llicència municipal, determinant-se com a responsable de la infracció el Sr. 
Ramon Angrill Caelles. L’esmentat expedient és ferm en via administrativa i ha 
resultat del mateix la determinació de la impossibilitat de legalització de l’obra 
efectuada i la imposició d’una sanció de 40.000 € per la infracció comesa.  

 
•••• En data 24 d’abril de 2012 el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda 

per unanimitat la incoació de l’expedient de restauració de la realitat física 
alterada de les actuacions de construcció d’un femer-fossa a la finca l’Avellana, 
en relació a les obres executades que consten a l’informe tècnic de data 21 de 
setembre de 2010, que forma part de l’expedient sancionador tramitat per aquests 
fets.  

 
•••• En data 18 de maig de 2012 i dins el termini concedit a l’efecte, el Sr. Román 

Piñana Morera, en representació del Sr. Angrill, presenta  escrit d’al·legacions a 
l’acord de ple d’incoació del procediment, i per acord de ple de data 26 de juny de 
2012 s’acorda estimar parcialment les al·legacions presentades i així mateix, es 
subsana la manca de comunicació de la relació de les mesures concretes de 
restauració susceptibles de ser adoptades, adjuntant l’informe tècnic emès per 
l’arquitecte Miquel Mingorance i Murcia. En aquest mateix acord es requereix a 
l’interessat per a què presenti un aval bancari per quantia no inferior a 10.537,98 
€ en concepte de garantia legal, corresponent al 50 % del pressupost de 
restauració contingut en l’informe tècnic.  

 
•••• En data 3 d’agost de 2012 el Sr. Angrill presenta un nou escrit amb una única 

al·legació, referida a la voluntat inequívoca de restauració de la realitat física 
alterada i sol·licita, entre d’altres, la suspensió de l’expedient de restauració de la 
realitat física alterada i de l’expedient sancionador vinculat; que es dicti en el seu 
moment una resolució aplicant la reducció del 80 % de l’import de la sanció 
d’acord amb l’article 217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i que s’estableixi un termini per a què 
l’interessat presenti un nou pressupost consensuat amb l’ajuntament de les 
actuacions a executar per la restauració de la legalitat física alterada.  

 
•••• En data 14 de setembre de 2012 va ser notificat al Sr. Ramon Angrill Caelles 

l’acord de ple 28 d’agost de 2012, pel qual s’acordava la suspensió de l’expedient 
de restauració de la realitat física alterada incoat pel Ple de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès en sessió de data 24 d’abril de 2012, atorgant un termini d’un mes a 



12 
 

comptar a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació, per a 
executar les actuacions incloses en l’informe tècnic, condicionant la suspensió a 
l’aportació, en el termini de 10 dies d’una garantia no inferior a 10.537,98 €, i al 
compliment dels requisits de l’article 217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, entre els quals s’inclou la restauració voluntària de la realitat física 
alterada.  

 
•••• En data 22 d’octubre de 2012 el Sr. Román Piñana i Morera, en representació del 

Sr. Ramon Angrill, presenta recurs de reposició previ a la interposició de recurs 
contenciós administratiu, contra l’acord de ple esmentat al paràgraf anterior. 

 
•••• En data 30 d’octubre de 2012 el Ple de la Corporació acorda la inadmissió del 

recurs de reposició presentat per haver-ho estat fora de termini i atès que havent 
finalitzat el termini concedit a l’efecte no s’havia procedit a la restauració de la 
realitat física alterada s’acordà, també, Aixecar la suspensió de l’expedient de 
restauració de la realitat física alterada, acordada al Ple de data 28 d’agost de 
2012, i atorgar el nou termini d’un mes per a executar les actuacions incloses en 
l’informe tècnic emès pel tècnic Miquel Mingorance i Murcia.  

 
•••• En data 14 de desembre de 2012 es comunica l’acord adoptat el dia 30 d’octubre 

de 2012 i en la notificació se li comunica que pot interposar contra ell “recurs de 
reposició en el termini d’un mes ...”  

 
•••• En data 11 de gener de 2013, el Sr. Ramon Angrill Caelles presenta recurs de 

reposició previ al contenciós administratiu contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès de data 30 d’octubre de 2012, pel qual s’aixeca la 
suspensió de l’expedient de restauració de la realitat física alterada acordada pel 
ple en data 28 d’agost de 2012 i s’atorga un nou termini d’un mes per a executar 
les actuacions incloses en l’informe emès pel tècnic Miquel Mingorance i Murcia. 

 
•••• El recurrent basa el recurs de reposició en les següents al·legacions: 

 
•••• Reiteració de la voluntat de restaurar la legalitat urbanística infringida, 

però supeditada a la resolució del contenciós administratiu interposat i 
fent referència al fet que l’ajuntament ha suspès l’execució de la sanció 
imposada. 

•••• Interposició de sol·licitud de mesures cautelars interessant la suspensió 
de l’expedient de restauració fins que el tribunal resolgui el procediment 
principal ja que l’execució comportarà perjudicis d’impossible o difícil 
resolució, fent referència a la doctrina jurisprudencial de les STC 
66/1984, de 6 de juny i 78/1996, de 20 de maig. 

•••• Invocació del principi de tutela judicial efectiva 
•••• Sol·licitud de manteniment de la reducció del 80% de la sanció fins a la 

resolució judicial. 
 
 

NORMATIVA APLICABLE (FONAMENTS DE DRET)  
 
• Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, Decret Legislatiu 1/2010, de 

3 d’agost (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost) 
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• Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, Decret 305/2006, de 18 de 
juliol (DOGC núm. 4682, de 24 de juliol) 

• Normes de Planejament Urbanístic dels municipis sense planejament de 
l’àmbit territorial de les Comarques Centrals, aprovades definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya amb data 19 d’abril de 2010. (DOGC núm. 5634, de 21 de maig) 

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm 285, de 27 de 
novembre) 

 
 
1.- QÜESTIÓ PRÈVIA: RESPECTE DE LA INTERPOSICIÓ D’U N RECURS DE 
REPOSICIÓ CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER PRESENTACIÓ 
EXTEMPORÀNIA D’UN PREVI RECURS DE REPOSICIÓ:  
 

La primera de les qüestions a  resoldre correspon a l’admissió a tràmit del recurs de 
reposició presentat. Per fer-ho ha de ser tingut en compte que en data 14 de desembre 
de 2012 es comunica l’acord adoptat el dia 30 d’octubre de 2012 i en la notificació se li 
comunica que pot interposar contra ell “recurs de reposició en el termini d’un mes ...” . 
 
El TS (Sala d’allò Contenciós Administratiu, Secció 1a) en sentència de 9 d’octubre de 
1989 RJ1989\7338, fonament jurídic primer va declarar que:  
“(…) ya que si bien es cierto que, a tenor del artículo 126-3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo 
dicho recurso, también lo es que este segundo recurso de reposición se concedió por el 
Ayuntamiento de Urnieta. “  afegint que  “Por consiguiente, como el error de la 
Administración no puede perjudicar al administrado (…) “ 
 
En sentit anàleg la Sentència de 4 de març de 1985 del mateix Tribunal Suprem (RJ 
1985\2801) quan declara al respecte de la qüestió de la reposició de la reposició que: 
“también, por otra parte, ha de quedar indemne de la irregular desviación pro cedimental 
que supone la reposición de la reposición a la que fue inducida la Administración estatal 
por la improcedente indicación hecha por la Corpora ción en la notificación del acuerdo 
de 29 de Mayo de 1981 y de la que ésta, en virtud d el principio general que proscribe el 
aprovechamiento de la torpeza propia , no puede pretender derivar la inadmisibilidad del 
recurso jurisdiccional.” 
 
En conseqüència, tot i que tal i com estableix l’article 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, LRJAP-PAC  contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a 
interposar el recurs esmentat, no es pot deixar de tenir en compte que la presentació 
no obeeix a una actuació voluntària de l’interesat, sinó que va ser el propi ajuntament 
qui així li va indicar en la notificació de l’acord del Ple de 30 d’octubre de 2012 i, en 
conseqüència, tenint en compte que l’error de l’Administració no pot perjudicar 
l’administrat i atenent el principi general que proscriu l’aprofitament dels errors propis, 
no es considera admissible declarar la inadmissió del nou recurs de reposició presentat 
i, en la seva conseqüència cal resoldre el recurs presentat en els termes del que 
estableix l’article 113 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre LRJAP-PAC. 

 
2.- RESPECTE DE LA SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ EN BASE  A LA 
VOLUNTAT REITERADA DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT 
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URBANÍSTICA INFRINGIDA I AL FET QUE L’AJUNTAMENT HA  SUSPÈS 
L’EXECUCIÓ DE LA SANCIÓ IMPOSADA.  
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seves sentències del 4 de maig de 
2007 i del 25 de febrer de 2010 ha constatat la complexitat de procediments imbricats 
en la restauració de la realitat física alterada així com les fases d’aquest:  
 
“Con reiteración viene estableciendo la jurisprudencia que la regla general en materia de 
realización de obras sin licencia o sin ajustarse a la licencia concedida determina, con 
independencia de la posibilidad de otras actuaciones sancionadoras paralelas, la necesidad de 
sujetarse a un procedimiento (…) que se desarrolla en tres fases sucesivas. En la primera, de 
carácter sumario, se trata de acreditar el hecho de la realización de obras sin licencia o 
excediéndose de la licencia concedida, de suerte que, comprobado ese extremo, 
inmediatamente y sin necesidad de trámite de audiencia ni de mayores motivaciones, la 
Administración debe requerir de legalización y ordenar la suspensión de las obras en el estado 
en que se encuentren para impedir que las mismas avancen hasta el punto de hacer más 
gravosa su posible demolición posterior. De la segunda fase, relativa al plazo de legalización y 
actividad o inactividad del interesado, se debe resaltar que, si no se atiende al requerimi ento 
de legalización, sólo cabe dar lugar a la demolició n de lo construido cuando no se 
ajusten las obras realizadas a la licencia previame nte obtenida, se carecieses de ella o 
cuando resultase improcedente la solicitud de licen cia para unas obras que contravienen 
el ordenamiento urbanístico. De la tercera fase, re lativa a la demolición, sólo cabe añadir 
que procederá, además de en otros supuestos, cuando  se deje transcurrir el plazo de 
legalización establecido sin solicitarse la corresp ondiente licencia ” 
 
Cal tenir en compte que la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística és inexcusable per l’Administració municipal en constatar-se l’existència 
d’una actuació que presumptament vulneri la legalitat urbanística i no pot fer una altra 
cosa, tal i com ha manifestat la jurisprudència del Tribunal Suprem (per totes la STS del 
7 d’octubre de 2008) i que, com s’ha dit anteriorment, tal actuació de protecció de la 
legalitat és independent de la possibilitat d’adoptar d’altres mesures com les 
sancionadores. 
 
Totes aquestes fases del procediment de restauració de la legalitat urbanística 
vulnerada han estat complertes escrupolosament per l’Excm. Ajuntament de Pinell de 
Solsonès, tal i com es comprova del contingut de l’expedient administratiu instruït a 
l’efecte que, d’altra banda, el recurrent no qüestiona. 
 
Si bé és cert que el recurrent ha manifestat reiteradament la seva voluntat de restaurar 
la legalitat urbanística infringida, el cert és que no ha realitzat el més mínim acte 
tendent a aquesta efectiva restauració i que ni tan sols ha sol·licitat la corresponent 
llicència per la realització de les obres de restauració de la legalitat urbanística 
vulnerada; en conseqüència, com s’analitzarà més endavant, no procedeix acordar la 
suspensió sol·licitada prevista a l’article 276 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, la relació entre la suspensió d’execució de la sanció i la sol·licitud de 
suspensió de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística és, en conseqüència, 
del tot punt improcedent, per tractar-se de procediments independents entre sí; així ho 
assenyala amb claredat la STS de 19 de febrer de 2002:  
 
“En las Sentencias de 28 de abril y 19 de mayo de 2000 precisamos la diferencia que existe 
entre medidas dirigidas a la restauración del orden jurídico infringido por una transgresión de la 
legalidad urbanística y las sanciones que se imponen como  consecuencia de expedientes 
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sancionadores seguidos a raíz de dichas infracciones, que el recurrente desconoce al invocar 
que se han incoado o mezclado indebidamente dos expedientes o que hay una indebida 
concurrencia de sanciones. Las normas de relieve para este caso pertenecen a la categoría de 
las denominadas imperativa o cogentes y, en cuanto a su protección, de las 
“plusquamperfectae”. En virtud de su coercibilidad, una transgresión de las mismas 
desencadena el mecanismo encaminado a la simple restauración de la legalidad vulnerada que 
establece, en lo que aquí importa, el art. 184 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de 
abril de 1976 con la finalización del plazo de dos meses concedido en el mismo sin solicitar 
licencia, o sin haber podido obtenerla por incompatibilidad con el planeamiento, subsigue la 
orden de demoler lo construido ilegalmente, para restituir la realidad física al estado en que la 
misma se encontraba antes de producirse la transgresión garantizando de esta forma, el 
cumplimiento forzoso de la norma urbanística vulnerada.  Es claro que este procedimiento es 
compatible y distinto de la imposición de sanciones  a los responsables, previa 
tramitación del correspondiente expediente sanciona dor (…)La coercibilidad de la norma 
urbanística se disocia así en estos dos mecanismos de protección conectados entre sí y 
compatibles entre ellos pero perfectamente diferenc iables y diferenciados,  sin que su 
dualidad infrinja, como es obvio, el principio “non bis in idem” (sentencias de 15 de diciembre de 
1983, 3 de noviembre de 1992 y 24 de mayo de 1995) y sin que sea necesario esperar a que 
concluya el primero para iniciar o tramitar el segundo” 
 
És per tant, improcedent la relació entre la suspensió de l’expedient sancionador i la 
petició de suspensió del procediment de protecció de la legalitat urbanística emparada 
en el fet que s’hagi adoptat acord de suspensió de l’execució de la sanció imposada en 
un expedient independent del qui ara es recorre. 
 

3. RESPECTE DE LA INTERPOSICIÓ DE MESURES CAUTELARS  I 
SOBRE LA SUPOSADA VULNERACIÓ DEL DRET A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA, QUE L’EXECUCIÓ COMPORTARIA GREUS  
PERJUDICIS PER A L’INTERESSAT, AIXÍ COM INTERESSANT  EL 
MANTENIMENT DE LA REDUCCIÓ DEL 80% DE L’IMPORT DE L A 
SANCIÓ. 
 

El primer que cal argumentar a contrari és el principi que els actes administratius, 
malgrat siguin objecte de recurs, són executius, d’acord al principi d’eficàcia de 
l’actuació administrativa que sanciona l’art. 103.1 de la Constitució i d’acord amb la 
presumpció de legalitat i validesa dels mateixos, recollit a l’art. 57 de la Llei 30/1992. La 
pròpia vinculació positiva de l’Administració Pública a la Llei que sanciona el referit 
article 103.1 de la CE obliga a aquesta a respectar-la; és a dir, a ordenar la demolició, 
com resulta de la normativa legal i urbanística d’aplicació. 
 
Aquest principi bàsic és el què condiciona la suspensió de l’acte administratiu, previst 
en els art. 129 i 330 de la LRJCA, en els que es preveu que únicament es podrà 
considerar la suspensió, quan l’execució de l’acte pogués fer perdre la finalitat legítima 
del recurs, supòsit aquest que compet resoldre als tribunals de l’Ordre Contenciós 
Administratiu prèvia presentació de la sol·licitud de mesures cautelars i no a aquest 
Ajuntament. 
 
En aquest cas, la resolució que es pretén suspendre és la de restauració de la legalitat 
urbanística, la qual cosa es configura com una obligació de l’administració, i, per tant, el 
principi d’executivitat abans esmentat ha de prevaldre sobre qualsevol altra qüestió, ja 
que no és pas objecte del debat el fet que la legalitat urbanística va ser alterada pel 
recurrent. En aquest mateix sentit, com assenyala la Sentència de la Sala Tercera del 
Tribunal Suprem de 28 de novembre de 2001, el principi de proporcionalitat no té per 
finalitat obstaculitzar en qualsevol cas les mesures de restauració de la legalitat 
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urbanística infringida sinó la de suavitzar l’aplicació de la norma en aquells supòsits en 
que un lleu incompliment comportaria molt greus conseqüències; però el principi de 
proporcionalitat no pot evitar el resultat volgut p er la norma, que és en el cas 
present la demolició d’allò abusivament construït. En els casos d’actuacions que 
contradiguin el planejament urbanístic, l’Administr ació resulta obligada a 
restaurar la realitat física alterada o transformad a per mitjà de l’acció il·legal; i no 
té possibilitat d’optar entre dos o més mitjans dif erents per tot el qual no resulta 
d’aplicació el principi de proporcionalitat (Sentèn cies del TS de 16 de maig de 
1990 i de 3 de desembre de 1991)  
 
Tampoc  és acceptable l’argument que l’execució de l’acte privi el recurs de tota 
finalitat, ja que queb la restitució de les coses al seu estat, a més de la reparació 
econòmica, que són altres formes de reconeixement del dret que pugui emparar al 
recurrent, i de restabliment de les situacions jurídiques derivades del mateix. 
 
En aquest cas, en tractar-se d’un espai protegit, és evident que l’interès general ha de 
prevaler sobre qualsevol altre i, especialment, el del particular que ha efectuat unes 
obres sense llicència en aquell espai protegit i que la seva activitat, que continua, 
ocasiona greus perjudicis al medi natural .En el sentit expressat, s’ha pronunciat 
nombroses vegades la jurisprudència. A Títol d’exemple, per la seva claredat, la 
sentència de LA Secció 4 del TSJAnd de 11-06-2012 . 
 
D’altra banda, al·lega el recurrent que no te cap tipus de sentit que l’ajuntament 
precipiti l’execució de les obres de restauració quan hagués pogut fer-ho des del primer 
moment, i no a quatre mesos de l’assenyalament de la vista del judici, així com que una 
hipotètica sentència contrària als interessos de l’Ajuntament comportaria el 
rescabalament patrimonial de la reconstrucció de bell nou de la bassa, així com dels 
danys i perjudicis ocasionats. 
 
Respecte de la primera de la consideracions només cal observar els antecedents 
exposats en la present resolució per adonar-se que l’ajuntament ha realitzat tots i 
cadascun dels tràmits administratius dimanants de la legislació vigent en la matèria, i 
que no ha aturat ni precipitat el procediment de restauració de la legalitat urbanística 
alterada. 
 
Si existeix algun retard aquest es deriva de les sol·licituds de suspensió (acceptades en 
el seu dia per l’Ajuntament) realitzades pel propi al·legant amb compromisos d’execució 
de la restauració urbanística i legal vulnerada, que mai ha executat. En conseqüència, 
l’ajuntament de Pinell de Solsonès no ha precipitat l’execució de l’acte administratiu 
sinó ans el contrari 
 
Al·lega el recurrent que l’executivitat de la resolució que pretén evitar li causa perjudicis 
irreparables, la qual cosa a ell correspon acreditar, com a ell correspon, també, 
acreditar en quina mesura aquest perjudicis poden fer perdre la finalitat del propi 
recurs. Però és que, a més, s’ha de tenir en compte que el recurrent no ha 
patrimonialitzat cap aprofitament urbanístic per ha ver construït sense llicència , 
extrem aquest que no pot ser pas oblidat i que és d e capital importància per 
desvirtuar les pretensions del recurrent.   
 
De la lectura de l’escrit del recurrent, que fa una simple al·legació genèrica de 
perjudicis, no es pot considerar que els acrediti de cap manera i menys, com ja hem dit, 
en quina mesura aquests poden fer perdre la finalitat del propi recurs, qüestió 
essencial. En conseqüència procedeix desestimar la seva sol·licitud.  
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Per últim, i amb independència dels raonaments jurídics particulars que fins aquest 
punt s’han desenvolupat, l’objecte últim del recurs presentat no és altre que el de 
sol·licitar la suspensió de l’execució de l’acte impugnat en via administrativa 
 
Al respecte, és d’aplicació el contingut de l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, LRJAP-PAC que estableix en el seu apartat primer que  
 
“ La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca 
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.” 
 
L’apartat 2 del mateix article estableix que: 
 
”No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el 
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés 
público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia 
de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del 
recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

• Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 

• Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 
derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 

 
Tanmateix, seria d’aplicació al cas el contingut de l’article 276 del Decret 305/2006, 
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya : 
 
Artículo 276. Restauración voluntaria de la realidad física alterada y del orden jurídico 
vulnerado. 
 
276.1 Procede acordar la suspensión del procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística que pueda dar lugar a la adopción del acuerdo de restauración y a la imposición de 
sanciones, de acuerdo con lo establecido por el artículo 209 de la Ley de urbanismo, si la 
persona interesada, antes de que sea firme en vía administrativa la resolución por la que se 
establecen las medidas de restauración y las sanciones correspondientes, da cumplimiento a 
los requisitos siguientes: 
 

• Si expresa la decisión de proceder a la restauración voluntaria y acredita que ha 
solicitado las licencias o autorizaciones adecuadas para ejecutar las medidas de 
restauración de la realidad física alterada o del orden jurídico infringido, con la 
documentación correspondiente. 

 
• Si constituye una garantía en cuantía no inferior al 50% del presupuesto de restauración 

ante la administración que instruye el procedimiento de protección de la legalidad, 
mediante alguna de las formas admitidas por la legislación de contratos de las 
administraciones públicas. 

 
• Si presenta la documentación y la garantía a qué se refieren los apartados anteriores 

antes de que se acuerde y notifique a la persona interesada la resolución del 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 

 
Certament, el recurrent va prestar un aval pel 50 % del cost previst d’execució de les 
obres de restitució de la legalitat urbanística i, també és cert que va fer-ho a 
requeriment de l’administració. Però aquest requeriment va ser a conseqüència de la 
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manifestació feta pel recurrent, en el sentit d’expressar la VOLUNTAT INEQUÍVOCA 
DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA, en demanar la suspensió 
de l’expedient que, d’altra banda, va ser efectivament suspès a l’espera que el 
recurrent procedís a l’execució de lles obres de restauració comunicades per 
l’Ajuntament. Com s’ha referit, el recurrent no tan sols no va executar les obres 
comunicades sinó que ni tan sols va acreditar haver demanat les llicències o 
autoritzacions que estableix el referit article 276.1 apartat 1 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 
I abundant encara més en aquesta qüestió cal fer referència al que declara el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en la seva Sentència de 15 de desembre de 2011, 
rec 13/2010:  
 
“SEGUNDO.- La cuestión litigiosa gira entorno la norma del artículo 276 del Decreto 305/2006 , 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo: (...) Pero la norma del artículo 
276, transcrito, dispone que los requisitos que est ablece tienen que haberse cumplido 
antes de que sea firme en vía administrativa la res olución por la que se imponen las 
sanciones y las medidas de restauración de la legal idad urbanística.  
A subrayar que la norma del apartado 1.a) del mismo precepto exige que se haya solicitado 
licencia para ejecutar la restauración de la legalidad urbanística " con la documentación 
correspondiente ", esto es, con el proyecto de derribo; y que la norma del apartado 1.b) exige 
una garantía no inferior al 50 % del presupuesto de restauración " mediante alguna de las 
formas admitidas por la legislación de contratos de las administraciones públicas”. 
 
S’ha de tenir en compte que l’adopció de l’acord d’execució de les mesures de 
restauració de la legalitat urbanística és ferm en via administrativa i que, abans de ser-
ho, el recurrent no va sol·licitar la llicència preceptiva (com s’ha dit) i ni tan sols va 
iniciar cap tipus d’acte encaminat a fer-ho efectiu; no pot, en conseqüència, acceptar-se 
l’al·legació del recurrent i concedir una nova suspensió de l’acte administratiu. 
 
D’altra banda, analitzant les causes de suspensió del procediment previstes a la 
LRJAP-PAC i no existint causes de nul·litat de ple dret previstes en l’article 62.1 de la 
Llei 30/1992, ni al·legades pel recurrent ni detectades d’ofici per aquesta administració, 
la única circumstància que s’ha de tenir en compte a l’objecte de resoldre sobre la 
petició de suspensió realitzada és que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació, ponderant raonadament, entre el perjudici que causaria a l’interès 
públic o a tercers la suspensió i el perjudici que es causa al recurrent com a 
conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte recorregut. 
 
Doncs, bé, com s’ha indicat anteriorment i ha quedat acreditat, el recurrent no 
especifica quins són aquests hipotètics perjudicis ni els quantifica i valora sinó que es 
limita a citar-ho de forma general sense concretar.  
 
Existeix una consolidada doctrina jurisprudencial (AATS de 28 de desembre de 1993 
(AR. 9844) i 24 de gener de 1994 (Ar. 174)) que assenyala, d’una banda, que en els 
supòsits de figures del planejament urbanístic, al incidir en una disposició de caràcter 
general en que l’interès públic està més accentuat que si d’un acte singular es tractés, 
es pressuposa que els danys a l’interés públic són d’una entitat superior, llevat prova 
en contra que acrediti que els danys privats, excepcionalment, puguin ser de major 
importància que els que la dilació en l’execució de planejament comportarien a la 
comunitat i, d’altre, que quan es tracta d’activitats sense llicència, no es pot 
suspendre l’acte impugnat perquè seria tant com res oldre la qüestió de fons i 
autoritzar o concedir provisionalment la llicència.  
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Al respecte d’aquesta qüestió és il·lustratiu reproduir el fonament cinquè de la 
Sentència de 11 de juny de 2012 del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia:   
 
“QUINTO.- Delimitado el acto recurrido, al que se contrae la medida cautelar solicitada, que fue 
denegada por el Auto más arriba identificado, importa señalar que dicha resolución judicial 
fundó su pronunciamiento en la preeminencia del interés general frente al de la parte actora en 
obtener la suspensión de la ejecución del acto, pues, según afirma, "el interés general se 
encuentra especialmente presente cuando se trata de  territorios sometidos a Planes 
Especiales de Protección", y en consideración a ell o entiende el juzgador de instancia 
que el interés del recurrente puede ser repuesto me diante la "indemnización de 
perjuicios".  
Con tales razones queda justificada la medida en que el interés general reclama la ejecución del 
acto recurrido, aunque se trate de un acuerdo de demolición, por cuanto en el presente caso la 
intensidad con que se manifiesta el interés general impide la suspensión, pues no se olvide que 
se trata de una edificación sin licencia, construid a en suelo no urbanizable de protección 
agrícola , en el que la proliferación de construcciones puede dar lugar a un núcleo de población, 
lo que trata de evitar la Administración en este caso, aunque en otros, como se alega en el 
recurso, haya sido tolerante, lo que no justifica la expansión de nuevas edificaciones ilegales.  
Por tanto, los perjuicios que puede ocasionar a dicho interés general el mantenimiento de la 
construcción son evidentes en virtud de una ponderación circunstanciada de los intereses en 
conflicto, como exige el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998). El citado artículo 130.2 señala 
que podrá denegarse la medida cautelar cuando " se siga perturbación grave de los intereses 
generales o de tercero ", y en el presente caso en razón a las circunstancias  que concurren 
en cuanto a un suelo no urbanizable, que goza de pr otección agrícola por las normas 
urbanísticas aplicables, es evidente que se produce  esa perturbación que autoriza la 
denegación de la medida cautelar solicitada, de don de, como sostiene el Auto recurrido, 
debe prevalecer el interés general sobre el particu lar del recurrente, según una 
valoración de las circunstancias, ya que el interés  general opera en este caso con la 
intensidad requerida, como señala la jurisprudencia .  
Para el hipotético y difícil supuesto de que el recurso entablado por el solicitante de la medida 
cautelar de suspensión pudiera prosperar y no hubiera lugar a la demolición acordada, lo que -
se reitera- parece poco probable dado el lugar de construcción, el recurrente podrá ser 
satisfecho en sus intereses con una indemnización d e daños y perjuicios, como prevé 
para tal supuesto por el Auto recurrido, teniendo e n cuenta además que no ha 
patrimonializado ningún aprovechamiento urbanístico  por haber construido sin licencia, 
lo que no debe ser olvidado; de forma que siendo cl ara y manifiesta la perturbación del 
interés general en el presente caso, entiende esta Sala que procede denegar la 
suspensión solicitada.”  
 
En efecte, per resoldre l’adopció o denegació de la suspensió de les ordre de 
demolició, els òrgans judicials han ponderat, amb caràcter general, els perjudicis 
causats a l’interessat  i l’interés públic. 
 
La prevalença de l’interés públic, i per tant la denegació de la mesura cautelar, és 
habitual quan la zona o sòl té una especial protecció. A la STS d’11 de febrer de 2009 
(RJ 2009, 3682), així com en la STS de 6 de maig de 2009 (RJ 2009, 3109), es 
considera, en la referida ponderació, que preval l’interès públic (“des d’una perspectiva 
urbanística i mediambiental la defensa jurídica dels sòls rústics d’especial protecció sens 
presenta avui – en el marc de l’àmplia, recent i variada normativa sobre la matèria, en gran 
mesura fruit de la transposició de les normes de la Unió Europea – com un repte certament 
significatiu i com un dels aspectes més sensibles i prioritaris de l’expressada i novedosa 
normativa “) enfront a la demolició d’un segon habitatge.  
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Enfront d’aquests actes administratius, l’adopció de la mesura cautelar requerirà, com 
no podia ser d’altra forma, una prova o concreció clara del periculum in mora o dels 
perjudicis irreparables de la mesura. La manca d’acreditació o la inexistència dels 
mateixos comportarà la denegació de cap tipus de su spensió. Així ho recull, per 
exemple la STSJ de Catalunya de 13 de maig de 2004 (JUR 2004, 193536) que 
declara la improcedència de suspendre una ordre d’e xecució de determinades 
obres per no acreditar-se el periculum in mora  
 
Per tot això, ponderades totes les circumstàncies i acreditada la manca de prova dels 
danys i perjudicis causats al recurrent, així com la gravetat de les actuacions dutes a 
terme en sòl especialment protegit i els criteris jurisprudencials analitzats,  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat 
 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel Sr. Ramon 
Angrill Caelles contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès  de data 30 
d’octubre de 2012. 
 
SEGON.- Desestimar la petició de suspensió de l’expedient de restauració de la realitat 
física alterada. 
 
TERCER.- Desestimar la petició subsidiària de manteniment de la reducció del 80% de 
la sanció imposada. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al recurrent amb indicació dels recursos que contra 
el mateix pot interposar. 
 
 
 
 
10. Proposta de denegació de l’aprovació prèvia de la sol·licitud de 

llicència d’obres presentada per FACSONA S.L. 
 
En data 23 de novembre de 2012 NRE 309, la mercantil FACSONA, SL presentà 
instància sol·licitant llicència d’obres per realitzar les obres de construcció per tal 
d’ampliar activitat ramadera situada al polígon 1 parcel·la 163 del terme municipal de 
Pinell de Solsonès. 
 
D’acord amb la qualificació urbanística del sòl on es preveu la realització de les obres i 
activitat calia sotmetre el projecte presentat a la tramitació reglamentària prevista als 
articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i article 57.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, com a requisit previ per a l’obtenció de 
la preceptiva llicència urbanística. 
 
Donant compliment a la normativa legal anteriorment referida, en data 7 de gener de 
2013 NRS 5, va ser comunicat a FACSONA SL que havent estat examinada la 
documentació presentada se’l requeria perquè en un termini de deu dies hàbils 
presentés la documentació exigida als articles 48.1 del DL 2/2010 i 57.1 del Decret 
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305/2006, entre la qual es trobava com a primer punt una justificació específica de la 
finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i 
sectorial. 
 
En data 23 de gener de 2013 NRE 22, FACSONA SL presenta a aquest ajuntament 
escrit fent referència a les darreres modificacions legislatives introduïdes per la Llei 
3/2012 considerant que la documentació a aportar a l’ajuntament per complimentar el 
requeriment efectuat consistia en tres còpies de l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística i còpia de la sol·licitud de l’informe per part del DAAM secció de Sanitat 
Animal, sense ser aportat pel sol·licitant, malgrat haver estat requerit, la justificació 
especifica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb el 
planejament urbanístic. 
 
En data 14 de febrer de 2013, va ser emès a petició d’aquest Ajuntament, per part de 
la Cap de Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informe referent als antecedents obrants 
a la secció en referència a l’explotació porcina 5450CS objecte del present expedient. 
En l’apartat 8) del referit informe es fa referència a que “l’explotació porcina 5450CS 
està inactiva des de l’any 1996”. 
 
Atès que l’interessant no ha aportat la justificació de la compatibilitat del projecte amb 
el planejament urbanístic vigent, d’acord amb el previst a l’article 571 del Decret 
305/2006 Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès va demanar a l’Arquitecte Miquel Mingorance Murcia l’emissió d’informe en 
base a l’ampliació de l’explotació ramadera sol·licitada per FACSONA SL. 
 
En data 18 de febrer de 2013 l’Arquitecte Miquel Mingorance Murcia emet informe de 
caràcter desfavorable respecte de la sol·licitud presentada per incompatibilitat amb la 
normativa sectorial d’aplicació RD 324/2000, de 3 de març pel qual s’estableixen les 
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, modificat pel RD 3483, de 
29 de desembre. 
 
L’article 57.4 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
estableix que l’aprovació prèvia del projecte requereix que aquest compleixi els 
requisits i condicions establerts en l’apartat 3 de l’article 46 d’aquest Reglament i les 
determinacions establertes en la legislació sectorial i en el planejament territorial i 
urbanístic aplicable. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, el Ple de la Corporació, per majoria absoluta 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Denegar l’aprovació prèvia del projecte d’ampliació de l’explotació ramadera 
situada al polígon 1 parcel·la 163, al Municipi de Pinell de Solsonès, per 
incompatibilitat del mateix amb la legislació sectorial i el planejament territorial i 
urbanístic aplicable. 
 
SEGON.- Donar per finalitzada la tramitació de la sol·licitud de llicència d’obres 
sol·licitada i tramitada d’acord amb el previst als articles 48 del DL 2/2010 i 57.1 del 
Decret 305/2006. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al sol·licitant amb indicació dels recursos que 
contra el mateix pot interposar. 
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QUART.- Facultar el Sr. Alcalde President d’aquest Ajuntament en Benjamí Puig i Riu, 
tan àmpliament con en dret sigui possible per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords. 
 
 
 
En el torn de debat de la proposta la regidora Silvia Casals Vila manifesta que el seu 
vot serà d’abstenció a la proposta presentada. En conseqüència, l’acord s’adopta per 
quatre vots a favor i una abstenció. 
 
 
 
 
 
11. Proposta d’aprovació provisional del POUM del m unicipi de Pinell de 

Solsonès. 
 
Vist que amb data 29 de setembre de 2009 va ser aprovat inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès per Acord del Ple, que ha 
estat sotmès a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya núm 5512 de 24 de novembre de 
2009 amb correcció d’errades al DOGC núm 5548 de 19 de gener de 2010, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm 165, de 24 de noembre de 2009 amb 
correcció d’errades al BOP núm 12 de 23 de gener de 2010, i en els diaris La Mañana 
de data 22 de novembre de 2009 i Regió 7 de data 24 de novembre de 2009. També 
va estar exposat a la pàgina web de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès des del dia 22 
de desembre de 2009 pel termini de 45 dies (http://pinell.ddl.net). 

 
Considerant que simultàniament al tràmit d’informació pública, es sol.licità als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials els següents 
informes: 

 
• Agència Catalana de l’aigua 
• Direcció General del Medi Natural 
• Direcció General de Qualitat Ambiental 
• Agència de Residus de Catalunya 
• Direcció General d’Habitatge  
• Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
• Direcció General de Carreteres 
• Direcció General d’Urbanisme 
• Secretaria per a la mobilitat 
• Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
• Direcció General de Patrimoni Cultural 
• Institut Geològic de Catalunya 
• Departament de Salut 
• Consell Comarcal del Solsonès 
• Secretaria de Comerç i Turisme 
• Direcció General de Transport Terrestre 
• Diputació de Lleida 
• Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 



23 
 

• Departament d’Educació 
• Confederación Hidrogràfica del Ebro 
• Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información 
• Secretaria de Planificació Territorial 
• Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
• Direcció General d’Energia i Mines 
• Diputació de Lleida – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 
• Secretaria de l’Esport 

 
Amb les respostes que a dia d’avui s’han rebut per part seva i que són adjuntades en 
l’annex I 
 
Considerant que simultàniament al tràmit d’informació pública, es dona audiència als 
següents Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi: 
Biosca, Castellar de la Ribera, Bassella, Llobera, Olius, Sanaüja, Torrefeta i Florejacs, 
Vilanova de l’Aguda l’àmbit territorial del quals limita amb el municipi de Pinell de 
Solsonès. 
 
Considerant que durant el període d’informació pública, s’han presentat les següents 
al·legacions, que són adjuntades en l’annex II. 
 
 Núm de registre d’entrada 439 Nom i Cognoms Josep Ma. Llorens Bosfills 
 Núm de registre d’entrada 472 Nom i Cognoms Joan Codina Feixas 
 
Considerant que al respecte de les al.legacions s’ha informat per l’equip redactor del 
planejament, els tècnics Jaume Cuadrench Bertran i Joan Carol Gilibert, amb les 
conclusions que s’adjunten a l’annex III. 
 
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió celebrada e de maig del dia 29 de 
març de 2011 va estimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Codina Feixas i 
desestimar la presentada pel Sr. Josep M. Llorens Bonsfills. 
 
Considerant que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de març de 
2011 va aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb les 
modificacions resultants de l’apartat anterior i, també, elevar l’expedient diligenciat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central a fi que resolgués sobre la 
seva aprovació definitiva. 
 
Considerant que en data 17 de maig de 2011 va tenir entrada en el registre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat l’expedient com a conseqüència de l’aprovació 
provisional comunicada i que en data 25 de maig de 2011 RN:2009/037061/N/ va ser 
comunicat a aquest ajuntament que perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central pogués adoptar la resolució corresponent calia complementar 
l’expedient amb la següent documentació: 
 

- Sol·licitar la resolució de la conformitat de l’òrgan ambiental (secretaria de 
medi ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat) 
envers la proposta de memòria ambiental elaborada d’acord amb l’article 
115 de la Llei d’Urbanisme. 
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- Un cop obtinguda la resolució de donar conformitat a la memòria ambiental 
sotmetre el projecte tècnic complert (urbanístic i ambiental)  a un nou acord 
d’aprovació provisional pel Ple Municipal. 

- Aportar còpia dels escrits de sol·licituds d’informes al Departament de 
Cultura i al d’Innovació, Universitats i Empresa (ara Departament 
d’Empresa i Ocupació) 

 
Considerant que en data 30 de gener de 2012 es va rebre a aquest Ajuntament la 
resolució emesa pel Subdirector General d’Avaluació ambiental en relació amb el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès atorgant la conformitat a la 
memòria ambiental del POUM amb una sèrie de condicions que s’han incorporat a la 
documentació del POUM. 
 
Considerant que el Departament de Cultura ha emès informe favorable sobre el POUM 
de Pinell de Solsonès en data 14 de febrer de 2013 ton incorporant una sèrie de 
consideracions incloses en l’apartat “Valoració de l’expedient-consideracions”. 
 
Atès l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en els articles 22.2 c) i 47.2 
ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, a 
proposta de l’alcalde, i per unanimitat, adopta el següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 
municipi de Pinell de Solsonès que incorpora totes les modificacions resultants del 
període de tramitació i del contingut dels informes sectorials sol·licitats. 
 
SEGON.-  Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament en Benjamí Puig i Riu, tan 
àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels presents acords. 
 
 
 
12. Proposta d’adjudicació contracte menor dels tre balls de manteniment 

de la xarxa de camins del municipi de Pinell de Sol sonès amb àrids 
reciclats de residus de la construcció. 
 

Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra “treballs de manteniment 
de la xarxa de camins del municipi de Pinell de Solsonès amb àrids reciclats de la 
construcció” el preu del qual ascendeix a la quantitat de VUIT MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA (8.960,00 €)  euros, i MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS  euros d’IVA. 
 
Atès que existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta 
la celebració del contracte 

 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a “treballs de manteniment de la xarxa de 
camins del municipi de Pinell de Solsonès amb àrids reciclats de la construcció 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SERVEIS 
AGRARIS CAL RIERA, S.L.  per un import de VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA 
(8.960,00 €)  euros, i MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS  euros d’IVA. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb 
càrrec a la partida corresponent del Pressupost vigent. 
 
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 
pagament si escau 
 
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 
data de la signatura de la Resolució. 
 
CINQUÈ.  Facultar a l’Alcalde President de l’Ajuntament en Benjamí Puig i Riu tan 
àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels anteriors acords. 

 
13. Assumptes sobrevinguts 
 
No n’hi ha. 
 
14. Donació de compte de decrets d’alcaldia  

 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 

 
•••• Decret núm. 51/12 de data 30 d’octubre de 2012, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 52/12, de 9 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 53/12, de 12 de novembre de 2012, atorgant a la comissió 

organitzadors de la Festa de l’Allioli de Sant Climenç un ajut econòmic de 300 € 
per la celebració de la festa de l’Allioli. 

•••• Decret núm. 54/12, de 15 de novembre de 2012, d’aprovació el conveni entre 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya per utilització dels serveis de seu i tauler electrònics.  

•••• Decret núm. 55/12, de 22 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 56/12, de 26 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 57/12, de 30 de novembre de 2012, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Romà Cabó Malé consistent en una 
modificació no substancial de l’activitat amb una capacitat de 22 places de 
cabres reproductores, 1 plaça de semental caprí, 8 places de cabres de 
reposició, 30 places de cabrits, 50 places de xais d’engreix i 200 places de 
conilles reproductores en cicle tancat. 
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•••• Decret núm. 58/12, de 30 de novembre de 2012, deixant sense efecte la 
llicència concedida a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU. 

•••• Decret núm. 59/12, de 30 de novembre de 2012, manifestant conformitat a 
que el Consorci Localret prorrogui per un any el contracte derivat de serveis de 
telecomunicacions. 

•••• Decret núm. 60/12, de 5 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments.. 

•••• Decret núm. 61/12, de 13 de desembre de 2012, Aprovar la liquidació d’ICIO 
del projecte de construcció de naus porcines d’engreix a la finca cal Setó per 
import de 1.434,79 €. 

•••• Decret núm. 62/12, de 13 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 63/12, de 17 de desembre de 2012, Atorgant a la Fundació 
Marató de TV3 un ajut econòmic per un import de 100,00 € . 

•••• Decret núm. 64/12, de 17 de desembre de 2012, de canvi de data de la 
propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es 
celebrarà el proper dia 19 de febrer de 2013. 

•••• Decret núm. 65/12, de 18 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 66/12, de 18 de desembre de 2012, Habilitant com a Secretari 
Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període 
d’incapacitat laboral i posterior permís per maternitat de la secretària 
interventora al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari interventor del SAT 
del Consell Comarcal del Solsonès. 

•••• Decret núm. 67/12, de 21 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 68/12, de 31 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 01/13, de 4 de gener de 2013, atorgant un ajut econòmic de 
300,00 € per tal de finançar les despeses ocasionades per la celebració de les 
festes de Nadal i Reis del municipi. 

•••• Decret núm. 02/13, de 10 de gener de 2013, Interposant el corresponent 
contenciós administratiu contra la resolució de 7 novembre de 2012 de 
l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

•••• Decret núm. 03/13, de 14 de gener de 2013, Concedint una aportació 
econòmica de 300,00 € a l’Associació de Veïns del municipi de Pinell de 
Solsonès. 

•••• Decret núm. 04/13, de 14 de gener de 2013, Procedint a la inscripció de la 
Propietat de la Sala Polivalent de Sant Climenç. 

•••• Decret núm. 05/13, de 15 de gener de 2013, d’adhesió al Pla Agrupat de 
Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de 
Lleida. 

•••• Decret núm. 06/13, de 16 de gener de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 07/13, de 17 de gener de 2013, donant de baixa una inscripció al 
padró municipal d’habitants per manca de renovació dins de termini. 

•••• Decret núm. 08/13, de 25 de gener de 2013, atorgant targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat número 2013-1. 

•••• Decret núm. 09/13, de 29 de gener de 2013, atorgant un ajut econòmic de 
105,00 euros pe sufragar despeses de les Jornades Literàries de la ZER el 
Solsonès. 
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•••• Decret núm. 10/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant un ajut de 30,00 € a la 
ZER del Solsonès en concepte d’ajut per despesa telefònica. 

•••• Decret núm. 11/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant a l’equip de botifarra de 
Sant Climenç un ajut econòmic de 100,00 € 

•••• Decret núm. 12/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant un ajut econòmic de 
60,00 € a COFESTAS 

•••• Decret núm. 13/13, de 30 de gener de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 14/13, d’1 de febrer de 2013, Atorgant llicència de segregació a 
Josep Sangrà Forn 

•••• Decret núm. 15/13, de 6 de febrer de 2013, Acceptant la comunicació 
presentada per Joan Esteve Gilabert per portar a terme un canvi de capacitat 
porcina reduint la capacitat a cinc porcs d’engreix per autoconsum. 

•••• Decret núm. 16/13, de 15 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

 
 
15. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

a) S’informa que TV3 vol fer un programa sobre els robatoris al món rural, 
ressó respecte de les patrulles nocturnes, etc i informa que el programa 
s’emetrà a l’abril. 
 

b) S’informa de l’execució de les obres de la Carretera a Madrona incloses en 
el PUOSC. 

 
16. Precs i preguntes. 
 

La regidora Mariona Martin Grau informa al Ple de les retallades en els serveis 
sanitaris a la comarca i el nou servei d’urgència centralitzat en número de telèfon 
on sempre hi estarà disponible un metge i el SEM; en concret, sempre s’haurà de 
trucar al 061 i atendrà al malalt un metge que valorarà la situació i actuarà en 
conseqüència respecte de si ha d’anar el SEM. 
 
La regidora Silvia Casals informa de les reunions mantingudes pel tema ZER, així 
com la constitució del consell escolar. També informa al Ple que hi ha un tram de 
la carretera de Massana a Caballol amb molts forats i que s’hauria de mirar 
d’arreglar-ho 
 
El regidor Ezequiel Real demana a l’Alcalde informació sobre el tema de l’escola 
de Pinell. El Sr. Alcalde informa que s’està treballant en fer una jornada de portes 
obertes per engrescar la gent a que porti la canalla a l’escola de Pinell, ja que 
existeix molta preocupació de cara als mesos d’abril maig ja que el nombre de 
nens a l’escola baixarà i es podria produir el tancament de la mateixa. 
 
La regidora Silvia Casals diu que les decisions es prenen sobre el càlcul d’alumnes 
en el moment d’obrir el curs i que si marxen tres nens el municipi es podria quedar 
sense servei d’escola  
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No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
21:45 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental 
certifico, i que una vegada llegida i trobada conforme la signen tots els 
assistents. 
 
 
L’ALCALDE      EL SECRETARI ACCIDENTAL
     
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 


