
 
ACTA DE 25 DE FEBRER DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDI NÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 1/14 
Data: 25 de febrer de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila  
Manel Alòs Creus 
 
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 detallen, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu.  
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.  
 
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 17 de desembre de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
 

2. Aprovació del plec de clàusules administratives i d e l’expedient de 
contractació de la primera Fase del “projecte de mi llora de camins 
rurals del nucli de població de Madrona , al TM de Pinell de Solsonès  
 
Atès que s’ha detectat la necessitat de realitzar la contractació de les obres 
d’execució de la “Primera fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli de 
població de Madrona” i aquesta actuació està inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya, anualitat 2011. 

 
Atès que en data 21 de febrer de 2014 es va emetre informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 

 



Atès que en data 21 de febrer de 2014 es va emetre Informe per Secretaria sobre 
la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte. 
 
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2014 es va 
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la 
necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
 
Ates que l’import de l’obra  ascendeix a NORANTA-UN MIL SEIXANTA EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (91.060,96 €), IVA exclòs, es considera com a 
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat de conformitat 
amb l’exposat al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei de contractes del sector públic.  
 
Atès que en data 21 de febrer s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 
 
De conformitat amb allò que estableix l’article 110 i 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, 
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar  l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, per a l’obra consistent l’execució de la “Primera fase del Projecte 
de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona” 
 
SEGON.- Aprovar l’Addenda al projecte de la “Primera fase del projecte de millora 
de camins rurals del nucli de Madrona, al TM de Pinell de Solsonès” i sotmetre 
aquest Projecte a un període d’informació pública de trenta dies, segons estableix 
l’Art. 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.  

 
TERCER.- Autoritzar, en quantia de CENT DEU MIL CENT VUITANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (110.183,76 €), IVA inclòs, la despesa que 
per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la 
partida 2014 450 600.00 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest 
Ajuntament per a l’exercici 2014, i realitzar si s’escau l’oportuna modificació de 
crèdit per tal  que aquests puguin ser retinguts. 
 
QUART.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir 
el contracte d’obres l’execució de la “Primera fase del Projecte de millora de 
camins rurals del nucli de població de Madrona” i sotmetre’l a exposició pública pel 
termini de 20 dies hàbil, de conformitat amb l’article 277.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 

CINQUÈ.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses: 

- ÀRIDS ROMA, S.A.U 

- M y J. GRÚAS, S.A 



- SORIGUÉ, S.A 

- BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A 

 
SISÈ.- Delegar expressament a l’Alcaldia la celebració de l’obertura de les ofertes 
presentades per tal que amb posterioritat a l’emissió dels pertinents informes 
tècnics, el Ple pugui revisar-les i adjudicar segons els criteris establerts, atès el 
que disposa l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
 

3. Aprovació de la formalització del conflicte, de Rac ionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  

 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la 
qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme 
desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit 
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més 
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la 
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la 
dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. 
Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals 
de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia 
local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de 
resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals 
espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la 
crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i 
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat 
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les 
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar 
resposta a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una 
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat 
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una 
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès 
que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a 
un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que 
allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya 
les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que 



permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i 
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de 
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-
financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans 
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: 
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de 
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una 
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant 
així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, 
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en 
l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del 
món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats 
per oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats 
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 

 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en 
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions 
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres 
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar 
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 
2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 
bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional. 



 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots 
els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament 
per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es 
requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 
de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació 
de l’Ajuntament de Clariana de Cardener, de forma solidària i indistinta interposi 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els 
seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per unanimitat dels membres presents.  

 
4. Sol·licitud a la Diputació de Lleida de subvenció d e gestió sostenible 

de l’energia.  
 

Vist l’edicte de convocatòria de subvencions de gestió sostenible de l’energia del 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida núm. 34, de 19 de febrer de 2014. 
 
Atès que els esmentats ajuts tenen per objecte subvencionar actuacions incloses 
al Pla d’Acció d’Energia Sostenible, i el corresponent al municipi de Pinell de 
Solsonès va ser aprovat per acord plenari de data 17 de desembre de 2013. 
 
Vista la voluntat de portar a terme la substitució de finestres al local social, escola i 
centre cívic, per tal de reduir les emissions generades en els edificis i 
equipaments/instal·lacions municipals, actuacions incloses al PAES de Pinell de 
Solsonès, amb un cost total de 8.803,98 €, d’acord amb el pressupost que consta 
al corresponent expedient administratiu. 
 
Per l’exposat, el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut econòmic al Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida de 4.200 € per a finançar part del cost del canvi de finestres al 
local social, escola i centre cívic de Pinell de Solsonès, d’acord amb la 
convocatòria esmentada a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
5. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2 /2013. 
 



Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2013, 
en el qual consta l’informe favorable de la interventora. 
 
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 
 
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits 
pressupostaris número 2/2013, 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 hàbils, 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 persona en qui delegui a procedir a la signatura 
de tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció en defensa dels drets de les 
persones amb discapacitats intel·lectuals.  

 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 

 
Atès que a Catalunya s’ha implantat fins ara un model d’integració social i laboral 
de les persones amb discapacitats intel·lectuals basat en el desenvolupament 
màxim possible de les seves capacitats o talents a través de centres creats per 
famílies i professionals del sector. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha finançat fins ara les places de les 
persones amb discapacitat en aquests centres, a través dels departaments 
d’Ensenyament, Treball i Benestar Social, per tal de garantir els seus drets a la 
integració social i laboral. 
 
Atès que les retallades i les demores del finançament públic de les esmentades 
places afecten des del 2010 els centres que donen servei a aquestes persones i 
fan perillar el seu manteniment i continuïtat. 
 
Atès que les persones amb discapacitats intel·lectuals estan abocades a 
l’aïllament social i a la marginalitat si els manquen els centres i els serveis de 
suport adequats. 
 
Atès que la manca de centres i serveis adequats pot provocar l’empitjorament de 
l’estat físic i mental d’aquestes persones. I en aquest cas, la majoria necessitaran 
tractaments i hospitalitzacions, l’import de les quals serà més elevat per a la 
societat que els serveis que reben fins ara. 
 
  A C O R D S 
 
 Primer.-  L’adhesió del ple de l’Ajuntament a la defensa dels drets de les persones 
amb discapacitats intel·lectuals. 



 
Segon.-  La sol·licitud del ple de l’Ajuntament al Parlament de Catalunya perquè 
blindi les partides pressupostàries que garanteixen la integració social i laboral 
d’aquestes persones i perquè recuperin la dotació aprovada en els pressupostos 
del 2010. 
 
Tercer.-  La notificació d’aquest acord a la Mesa del Parlament i als grups i els 
subgrups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya. 
 

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 a l’AMISOL i la 
Federació ALLEN. 

 
 

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del 
Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en ma tèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar soc ial i polítiques 
d’igualtat.  

 
Vist el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat. El conveni és adjuntat com Annex I a aquesta acta. 
 
Atès que l’esmentat conveni té com a finalitat definir la cooperació 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell, 
per a la gestió i prestació dels serveis i programes que consten a l’annex1 del 
conveni segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte 
programa que aquest Consell comarcal va signar amb el Departament de Benestar 
Social i Família amb data 4 de juny de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 

8. Donació de compte de l’informe de morositat del qua rt trimestre de 
2013. 

 
L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que 
estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’adjunta l’informe trimestral presentat per l’interventora 
municipal, sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el 
número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a 



la data de finalització del quart trimestre, corresponent a l’exercici 2013, i es 
procedeix a detallar el resum de l’ informació.  

 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 

 
PRIMER.- Ratificar l’informe trimestral sobre el compliment de terminis previstos 
en el pagament de les obligacions de l’entitat local del quart trimestres de l’exercici 
2013. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords 

 
 
9. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Consell Comarcal del 

Solsonès per a la 62a edició de la Fira de Sant Isi dre de Solsona.  
 

Vista la petició efectuada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb registre 
d’entrada en aquest ajuntament número 05-2014 de 17 de gener de 2013, 
sol·licitant una col·laboració econòmica de 350 € per la 62a 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 2014. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Concedir una col·laboració econòmica al Consell Comarcal del 
Solsonès per un import de 390 €, per les despeses de la 62a edició de la Fira de 
Sant Isidre de Solsona i pel cost d’un trofeu per al concurs de bestiar vaquí. 

 
SEGON.- Notificar  aquest acord al 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. 
 
 

10. Assumptes sobrevinguts.  
 
No n’hi ha 
 

 
11. Donació de compte de decret d’alcaldia.  

 
Seguidament es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret núm. 94/13, de 20 de desembre de 2013,  d’aprovació de diverses 
factures i l’ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 01/14, de 8 de gener de 2014,  d’atorgament d’un ajut econòmic de 
60 € a COFESTAS, per tal de col·laborar en les despeses de l’organització de la 
Festa de Sant Antoni Abat 2014. 
 



Decret núm. 02/14, de 9 de gener de 2014,  d’atorgament d’un ajut de 30 € a la 
ZER del Solsonès, en concepte d’ajut per despesa telefònica de l’any 2014. 
 
Decret núm. 03/14, de 9 de gener de 2014,  d’atorgament d’un ajut econòmic de 
60 € a la ZER El Solsonès, per tal de sufragar una part de les despeses derivades 
de la celebració de LES JORNADES LITERÀRIES de la ZER El Solsonès, dels 
alumnes de l’Escola de Sant Climenç. 
 
Decret núm. 04/14, de 9 de gener de 2014,  de presentació al·legacions a la 
distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013. 
 
Decret núm. 05/14, de 10 de gener de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 06/14, de 17 de gener de 2014,  de presentació d’al·legacions al Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016, en el sentit de sol·licitar el canvi 
d’anualitat de l’actuació Millora de camins rurals del nucli de Madrona a l’any 2014. 
 
Decret núm. 07/14, de 20 de gener de 2014,  d’autorització de la col·locació d’una 
banda reductora de velocitat a la carretera que passa per davant de la Casa 
Tonicoll, per tal de minimitzar el perill que comporten els vehicles que hi passen 
diàriament. 
 
Decret núm. 08/14, de 20 de gener de 2014,  d’aprovació de diverses factures i  
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 09/14, de 24 de gener de 2014,  d’adhesió al Pla Agrupat de 
Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida. 
 
Decret núm. 10/14, de 31 de gener de 2014, d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 11/14, de 05 de febrer de 2014, d’aprovació de la factura de 
Prosetel 95 SL per import de 1.767,34 € i ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 12/14, de 05 de febrer de 2014,  d’aprovació de la liquidació 
definitiva de la taxa per ala utilització privativa o aprofitaments especials constituïts 
en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Gas Natural SDG. SA. 
 
Decret núm. 13/14, de 12 de febrer de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 14/14, de 14 de febrer de 2014,  donar la conformitat i prendre 
coneixement que en endavant, la llicència d’obres concedida per decret d’alcaldia 
de l’Ajuntament de Pinell en data 25 de juliol de 2011, còpia de la qual s’adjunta a 
la notificació d’aquesta resolució, serà a nom de Josep Viladrich Vilanova.  

 
 

12. Informes de presidència i de regidores.  
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 



Primer.- Informa que han trucat d’Òmnium per demanar col·laboració amb els 
Premis Drac, proposen donar 60€, estan tots d’acord, han comentat que 
demanaran que entrin un escrit sol·licitant aquesta col·laboració. 
 
 

13. Precs i preguntes 
 

No n’hi ha. 
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts d’onze de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ELS REGIDORS ASSITENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEX I Acta ple ordinari 01/14  

 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i lAjuntament de Pinell 
de Solsonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat. 
 
Solsona, 10 de gener de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Solà i Bosch, president del Consell Comarcal de 
Solsonès. 
 
D’altra banda, l’Il·lustríssim Senyor Benjamí Puig i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en representació del Consell Comarcal de l Solsonès, a l’empara de les 
facultats que li confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organitzac ió comarcal de Catalunya. 
 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Pinel l de Solsonès, en virtut de l’article 56 
del Decret legislatiu 2/2003, de 8 d’abril, pel qua l s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
MANIFESTEN 
 

1. Que l’article 31 de la Llei 12/2007 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon 
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a 
l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin les comarques les encarregades de suplir 
els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels servies socials bàsics d’aquests municipis. 

 
2. Que d’acord amb l’anterior, i tal com estableix l’article 41 apartat cinquè de dita Llei, 

l’Administració de la Generalitat i les comarques i els municipis de més de vint mil 
habitants han signat convenis quadriennals de coordinació i cooperació 
interadministratives per tal de garantir la corresponsabilitat en la prestació dels serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 
3. Que el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Solsonès 

han signat en data 4 de juny de 2012 un contracte programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar socials i les polítiques d’igualtat per al període 2012-2015, on s’estableixen 
els criteris, les condicions i que s’adjunten en l’annex 1  

 
4. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als 

ajuntament que formen part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell comarcal, 
d’acord amb l’art. 87.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i amb l’art. 150 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, les parts formalitzen el present de 
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis 
socials, i que es regeix pels següents pactes: 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte 



 
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, per a la gestió dels servies i 
programes que consten a l’annex 1  d’aquest conveni segons els criteris i les condicions que 
s’estableixen en el contracte programa que aquest Consell comarcal va signar amb el 
Departament de Benestar Social i Família amb data 4 de juny de 2012. 
 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Pel Consell Comarcal del Solsonès 
 

- El Consell comarcal es compromet a prestar els serveis programes, mitjançant 
personal propi i/o contractes amb empreses externes, de conformitat amb la normativa 
que els regula i segons s’especifica en les fitxes adjuntes a aquest conveni per 
cadascun d’ells. 

 
- El Consell comarcal es compromet a destinar integrament les aportacions 

econòmiques establertes en el contracte programa que va signar amb el Departament 
de Benestar Social i Família a la prestació dels serveis o programes per als quals han 
estat assignades. 

 
- El Consell comarcal informarà a l’Ajuntament dels criteris utilitzats per determinar 

l’aportació econòmica de tots els municipis de la comarca on presta els serveis i 
programes objectes d’aquest conveni. 

 
- El Consell comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques que 

es desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni i informar 
l’ens local d’aquestes amb antelació. 

 
- El Consell comarcal informarà a l’ens local sobre la programació de cada un dels 

serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de qualsevol servei o 
programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de l’Ajuntament. 

 
- El Consell comarcal es compromet a facilitar a l’ens local una memòria on consti 

informació general i estadística dels servies i programes descrits a l’annex 1  amb 
periodicitat anual, així com també qualsevol altra dada que l’ens local especifiqui, 
d’acord amb el que dicta la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal. 

 
 
 
Per l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
 

- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès farà l’aportació econòmica necessària per al 
cofinançament del servei i programa en matèria de serveis socials al seu municipi, 
d’acord amb la fitxa de finançament anual. L’import corresponent serà liquidat per 
l’Ajuntament en caràcter semestral. 

 
- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès col·laborarà en l’elaboració i avaluació del Pla 

d’actuació local de serveis socials.  
 

- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès facilitarà la informació que li sigui requerida pels 
òrgans de govern del Consell Comarcal del Solsonès i cooperarà i col·laborarà amb 
les tasques necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell 
comarcal. 

 
 
Tercer. Vigència 
 



La vigència d’aquest conveni s’inicia en caràcter retroactiu el dia 1 de gener de 2012 i finalitza 
el dia 31 de desembre de 2015, coincidint amb la mateixa que s’estipula pel contracte 
programa per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Solsonès, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les 
modificacions que es puguin realitzar i que s’establiran amb addendes a aquest document.  
 
La vigència del present conveni es pot prorrogar per consens exprés de les parts, per escrit i 
per períodes quadriennals.  
 
 
Quart. Comissió de seguiment 
 
El seguiment de la cooperació interadministrativa objecte d’aquest conveni serà a càrrec de la 
Comissió de seguiment que es creï a tal efecte. Aquesta Comissió estarà formada per 2 
representants d’ambdues parts i un tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, sens perjudici 
que hi puguin assistir altres persones amb veu però sense vot a petició de la Comissió, i tindrà 
les funcions següents: 
 

- Comunicar els assumptes tractats en el sí de la Comissió de d’avaluació i seguiment 
del contracte programa entre el Consell comarcal i el Departament de Benestar Social i 
Família.  

- Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin donar durant la 
implantació del contracte programa 2012-2015 amb cada ens local. 

- Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el contracte 
programa.  

- Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any, i sempre que alguna de les parts 
ho cregui necessari, amb l’objecte d’efectuar la valoració de l’any anterior i n’emetrà un informe 
al respecte.  
 
 
Cinquè. Resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 

� La finalització del termini de vigència. 
� El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
� L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació. 
� L’acord de revocació de la gestió del servei al Consell comarcal o la disposició de la 

prestació directa del servei per part de l’Ajuntament d’acord amb la normativa 
relacionada i tal i com s’especifica a l’Annex 3 del contracte programa signat entre 
aquest Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Benestar Social i 
Família. 

� La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment als seus 
pactes. 

 
 

Sisè. Legislació i jurisdicció aplicable  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran 
resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió de seguiment descrita al punt quart. 
En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat i a un 
sol efecte en la data i lloc indicats a l’encapçalament. 
 
 



Consell Comarcal del Solsonès  Ajuntament de Pinell  de Solsonès 
 
 
 
 
Joan Solà i Bosch     Benjamí Puig i Riu 
President       Alcalde i president 
 
 
 
Annex 1.  Serveis i programes inclusos en el Contracte programa entre el Departament de Benestar 
Social i Família i el Consell Comarcal del Solsonès. 
 
Fitxa 1.  

1. Servei Bàsic d’atenció Social 
• Personal 
 

2. Servei d’ajuda a domicili Social 
• SAD Social 
• SAD Dependència 
 

3. Serveis de tecnologia de suport i cura (teleassistència). Aquest servei no compta amb 
finançament econòmic per part del DBSiF. 

 
4. Ajuts d’urgència social per atendre emergències derivades per la crisi econòmica 

 
Fitxa 2.   
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents. Programes diürns 
preventius de risc social. 
 
Fitxa 6.   
Sistemes de desposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles. 
 
Fitxa 7.   
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades. 
 
Fitxa 9.   
Servei de transport adaptat. 
 
Fitxa 23.   
Òrgans de participació de serveis socials. Aquest servei no compta amb finançament econòmic per part 
del DBSiF. 
 
Fitxa 28 .  
Servei d’atenció i informació a les dones (SIAD). 


