
ACTA DE 30 D’AGOST DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 10/11 
Data: 30 de setembre de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:05 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila     
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora 
 
El regidor Ezequiel Real Colell ha excusat la seva absència. 
 
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 llegeix les actes de la sessió extraordinària del dia 8 de 
juny de 2011, l’extraordinària del dia 11 de juny de 2011, l’extraordinària del dia 20 
de juny de 2011, l’extraordinària del dia 12 de juliol de 2011 i l’extraordinària del dia 
28 de juliol de 2011, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

 
2. Aprovació de la quarta certificació de l’obra de  soterrament de les 

xarxes de serveis al C/ Major de Sant Climenç. 
 

Vista la certificació tècnica número quatre presentada pel tècnic director de les 
obres de Soterrament de les xarxes de serveis al carrer major de Sant Climenç, 
Raimon Guitart i Garcia per import de 81.897,82 €. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària Cobra, Instalaciones y Servicios S.A. ha emès 
factura pel mateix import que la certificació tècnica. 
 
D’acord amb la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 
l’any 2010 i amb les seves bases que preveuen la justificació de les actuacions 
realitzades per tal de cobrar l’import subvencionat. 
 



En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la certificació tècnica quarta de l’obra Soterrament de les xarxes 
de serveis al carrer Major de Sant Climenç amb uns import de 81.897,82 € i 
aprovar la factura corresponent pel mateix import. 
 
SEGON. Procedir a la justificació de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
   

3. Resolució del recurs de reposició interposat pel  Sr. Ramon Angrill 
Caelles, contra l’acord de Ple de data 20 de juny d e 2011. 

 
Vist “l’informe – proposta de secretaria en relació al recurs de reposició interposat 
contra l’acord de ple de data 20 de juny de 2011, sobre la desestimació de la 
sol.licitud de legalització d’una construcció d’una bassa-femer a la finca l’Avellana, 
promoguda pel Sr. Ramon Angrill Caelles”, de data 30 d’agost de 2011.  

 
Atès que en data 13 de gener de 2009 el Sr. Ramon Angrill Caelles, en 
representació de la societat Cal Espinal d’Aguilar, SL, va presentar a aquest 
ajuntament una sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una bassa-
femer a la finca l’Avellana, al TM de Pinell de Solsonès, fent constar en el 
document de sol·licitud que assumia per compte propi la sol·licitud dels informes 
que han de constar a l’expedient, de conformitat amb la tramitació de la llicència 
pel procediment establert a l’article 48 de la Llei d’Urbansime de Catalunya 
(procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès 
públic en sòl no urbanitzable).  

 
Atès que en data 10 de març de 2010, sense que s’hagués presentat cap 
documentació per part de l’interessat a l’expedient esmentat, se’l va requerir 
perquè presentés els informes de que disposés, sota l’advertiment que de no fer-
ho en el termini establert es procediria a la caducitat de l’expedient. El Sr. Angrill 
no es va pronunciar al respecte.  

 
Atès que prèviament a la caducitat de l’expedient, l’ajuntament va tenir 
coneixement de l’informe emès pels Serveis Territorials a Lleida del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge en data 31 d’agost de 2009, de caràcter desfavorable 
a la construcció del dipòsit de purins, on es fa constar que “la ubicació del dipòsit a 
l’emplaçament proposat és incompatible amb la conservació del medi i dels valors 
naturals de l’espai”.  

 
Atès que Les obres de construcció de la bassa-femer van dur-se a terme sense la 
preceptiva autorització administrativa, per la qual cosa aquest ajuntament va iniciar 
un expedient sancionador per infracció urbanística. Dins la documentació que obra 
a l’expedient, consta un informe emès pel tècnic del Consell Comarcal del 
Solsonès en data 21 de setembre de 2010, el qual determina la classificació del sòl 
de protecció especial on s’han dut a terme les obres i estableix que “tenint en 
compte la Normativa Urbanística de les Normes de planejament urbanístic dels 
municipis sense planejament de l’àmbit territorial de les comarques centrals (article 



114. Espais naturals protegits. Clau 25.a), i l‘article 2.7 de la Normativa del Pla 
Territorial parcial de les Comarques Centrals, les obres realitzades tenen la 
consideració de NO LEGALITZABLES.  

 
Atès que havent notificat al Sr. Angrill la incoació de l’expedient sancionador per 
infracció urbanística i el plec de càrrecs que forma part de l’expedient, dins el 
termini concedit per la presentació d’al·legacions i pràctica de proves, l’interessat 
va sol·licitar la suspensió del procediment sancionador pel termini de 5 mesos per 
tal de procedir a la legalització de l’obra executada. Aquesta petició va ser admesa 
mitjançant resolució de la instructora del procediment de data 1 de desembre de 
2010.  

 
Atès que en data 9 de maig de 2011 el Sr. Angrill presenta escrit a l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès, acompanyant còpia de la revisió de l’informe emès pel Servei 
Territorial a Lleida pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en el qual s’informa 
favorablement la legalització del dipòsit de purins i sol·licita que sigui finalment 
legalitzada la bassa de purins objecte d’aquest expedient.  

 
Atès que el nou informe emès per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida 
(el qual no ha estat notificat per part del Departament a aquest ajuntament) indica 
que segons l’informe de l’Àrea de Medi Natural del DAAM la construcció de la 
bassa de purins sobre a supparcel.la 141c ha comportat la tallada d’arbres en una 
superfície de 2.800 m² dins d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari. Atès que de 
forma prèvia existia un camí d’accés a les finques agrícoles de 400 m², les noves 
afeccions es redueixen a 2.400 m², superfície que no és possible recuperar com a 
terreny forestal a causa de la presència de la bassa. És per aquest motiu que 
l’informe emès per l’Àrea de Medi Natural i posteriorment l’informe de l’OGAU, 
recomanen la compensació a l’afecció de l’habitat d’interès comunitari mitjançant la 
restauració i repoblació de plantes de pinassa.  

 
Atès que seguidament, l’informe aportat s’adjunta a l’expedient de tramitació de la 
llicència urbanística i es sol·licita informe de compatibilitat urbanística als Serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, de conformitat amb allò establert a 
l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  En data 20 de juny 
de 2011 el tècnic del Consell Comarcal emet informe en relació a la situació 
urbanística i el caràcter de legalitzable o no de l’actuació de construcció d’un 
femer-fossa a l’explotació ramadera Cal Espinal. Aquest informe conclou que 
“concorren les mateixes circumstàncies que van justificar la iniciació de l’expedient 
sancionador per infracció urbanística” i alhora determina que “les obres realitzades 
tenen la consideració de NO LEGALITZABLES”.  

 
Vist l’informe anteriorment esmentat, en data 20 de juny de 2011 el Ple de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda “no concedir llicència d’obres al Sr. 
Ramon Angrill Caelles per la legalització de la construcció d’una bassa-femer a la 
finca l’Avellana, al TM de Pinell de Solsonès” 

 
Atès que havent estat notificat en data 5 de juliol de 2011 l’acord del ple 
desestimatori de la petició de legalització de l’obra efectuada, el Sr. Ramon Angrill 
presenta en data 3 d’agost de 2011 i dins el termini establert a l’efecte, recurs de 
reposició contra l’esmentat acord del ple.  

 
Vistos els fonaments de dret que consten en l’informe proposta de secretaria de 
data 30 d’agost de 2011 i que són els següents: 



 
“Primer.-  En el recurs presentat es justifica l’adaptació a la normativa legal 
aplicable a la construcció de l’obra executada, entenent que la es troba dins de les 
previstes o autoritzables dins el Sòl No Urbanitzable per l’article 47.6.a del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) 
i en relació amb l’article 2.7.5 i següents del Pla Territorial de les Comarques 
Centrals, alhora que manifesta que segons l’article 17 del Decret 136/2009, d’1 de 
setembre de les Zones Vulnerables, es pot realitzar una instal·lació permanent 
d’emmagatzematge que pertanyi a una determinada explotació ramadera estant 
ubicada en un emplaçament diferent de la resta d’instal·lacions de l’explotació tot 
respectant les distàncies descrites en l’annex 7.1 del mateix decret.  

 
L’article 2.7 (regulació del sòl de protecció especial) del Pla Territorial parcial de les 
comarques centrals estableix el següent:  

 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles 
o ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats, 
autoritzables en determinades circumstàncies en el sòl no urbanitzable a 
l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 
1/2005) i dels articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), 
requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 
6.4 per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes 
de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva 
compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció 
especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot 
cas, no s’autoritzaran aquestes edificacions i acti vitats en sòl de 
protecció especial si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de 
protecció preventiva o territorial . Tampoc no s’autoritzaran noves 
edificacions en sòl de protecció especial si existeixen alternatives de 
reutilització d’edificacions existents en desús.  
 

Segon.-  Segons la documentació que consta a la Secretaria de l’Ajuntament, ha 
de tenir-se en compte l’excepció prevista a l’article 2.7.5 PTPCC, segons la qual no 
s’autoritzaran edificacions i activitats en aquells supòsits que raonablement es 
pugui considerar que existeixi la p 
 
Vistes les notes expedides pel Registre de la Propietat de Solsona, queda acreditat 
que el Sr. Angrill ostenta la propietat d’altres finques idònies sense protecció 
especial del seu sòl en municipis limítrofs i altres de la mateixa comarca. Per tant, 
no és procedent autoritzar la construcció del femer-fossa, atès que hi ha 
alternatives raonables d’ubicació en altres indrets.  
 
Tercer.-  L’òrgan competent per a la resolució del recurs de reposició és el Ple, 
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú” 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar íntegrament el recurs de reposi ció  interposat pel Sr. 
Ramon Angrill Caelles contra l’acord de ple de data 20 de juny de 2011 i així 



mateix no concedir llicència d’obres per la legalització de la construcció d’una 
bassa-femer a la finca l’Avellana, pels següents motius: 
 
1. El recurrent al·lega els informes favorables dels departaments que s’han 
pronunciat al respecte fent especial esment a l’informe emès pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat en data 2 de maig de 2011 (OGAU Lleida). Com s’ha posat 
de manifest en els antecedents, la revisió del primer informe emès per l’Àrea de 
Medi Natural que determinava que la ubicació del dipòsit a l’emplaçament proposat 
és incompatible amb la conservació del medi i dels valors naturals de l’espai, 
acaba sent favorable la legalització del dipòsit tenint en compte prioritàriament el 
pronunciament de l’Àrea de Medi Natural del DAAM, el qual exposa que no és 
possible recuperar com a terreny forestal els terrenys afectats per la construcció de 
la bassa i alhora proposa la repoblació mitjançant plantació de les espècies 
afectades per la tallada d’arbres prèvia a la construcció de la bassa. Aquesta 
afirmació però, de suficient importància com per ser més extensa i concreta en els 
aspectes tècnics a tenir en compte, no aporta cap altra informació per poder fer 
una suficient valoració de la possible recuperació o no com a terreny forestal de la 
superfície afectada. Alhora, resulta incoherent la recomanació favorable a la 
legalització d’una actuació que anteriorment i en les mateixes circumstàncies, va 
ser declarada incompatible amb la conservació del medi i dels valors naturals de 
l’espai.  
 
2. Des del punt de vista urbanístic, consten a l’expedient els informes tècnics 
emesos pel tècnic del Consell Comarcal de data 21 de setembre de 2010 i 20 de 
juny de 2011, els quals es pronuncien sobre la situació urbanística, i el caràcter de 
legalitzable o no de l’actuació de construcció d’un femer-fossa en l’explotació 
agrícola ramadera de Cal Espinal, al terme municipal de Pinell de Solsonès, 
ambdós emesos en el mateix sentit de determinar el caràcter de NO 
LEGALITZABLE de les obres efectuades, així com la qualificació de MOLT GREU 
de la infracció urbanística comesa. L’article 48 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, regulador del procediment per l’aprovació de projectes 
d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, estableix que tant 
el projecte d’aquestes actuacions com, si s’escau, el pla especial urbanístic 
formulat per a acomplir-les han d’incloure la documentació següent: a) Una 
justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació 
amb el planejament urbanístic i sectorial. Per tant, no pot ser autoritzada una 
actuació en sòl no urbanitzable sense que consti en l’expedient l’acreditació de la 
compatibilitat urbanística del projecte amb la normativa urbanística aplicable, com 
és el cas que ens ocupa.  
 
3. Sens perjudici de l’exposat anteriorment, és motiu també de desestimació de la 
petició de legalització de l’obra executada allò establert a l’esmentat article 2.7.5 
PTPCC, atès l’acreditació de la titularitat d’altres finques del mateix promotor 
d’aquest expedient, amb condicions aptes per a la ubicació de la bassa-femer, en 
sòls que no gaudeixen d’una protecció especial, ni estan inclosos dins els espais 
de Xarxa Natura 2000 ni PEIN. 
 
SEGON.- No autoritzar, de forma expressa, la petició d’ús provisional de l’activitat 
de la bassa-femer objecte d’aquest expedient. Tot i que, com diu el Sr. Angrill en 
l’escrit presentat, mai s’ha comunicat que s’hagi de cessar en l’activitat, cal 
recordar que l’esmentada activitat no ha estat mai emparada en la preceptiva 
autorització per dur-la a terme i per tant, en cap moment ha estat lícita. En aquest 
sentit cal fer esment a les inspeccions realitzades pel tècnic del Consell Comarcal 



Antoni Albalate els dies 10 d’agost de 2010 i 1 d’abril de 2011 a les instal·lacions 
de la bassa femer, on s’acredita que la bassa es trobava plena en el moment de 
les dues inspeccions i per tant se suposa que se n’ha fet una utilització periòdica.  
 
TERCER.- No suspendre la tramitació de l’expedient sancionador incoat, en 
coherència amb tot allò determinat en aquest escrit.  
 
QUART.- Notificar present acord al Sr. Angrill Caelles.  

 
 

4. Assumptes sobrevinguts. 
 

No n’hi ha.  
 
 
5. Ratificació de decrets d’alcaldia. 
 

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

•••• Decret núm. 22/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures. 
 
•••• Decret núm. 23/2011, d’acceptació de comunicació ambiental autoconsum de 

la Sra. Maria Coletas Pallarès. 
 

•••• Decret núm. 24/2011, d’aprovació i pagament de factura. 
 

•••• Decret núm. 25/2011, d’acceptació de comunicació ambiental per a dur a 
terme l’activitat d’elaborador de menjars preparats per venda directa de 
l’empresa Cal Mestre SCP. 

 
•••• Decret núm. 26/2011, de sol·licitud al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals pel manteniment de la subvenció atorgada de 92.000,00 € per a 
executar la primera fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli de 
població de Madrona, amb un pressupost de 110.183,76 €. 

 
•••• Decret núm. 27/2011, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida per un 

import de 18.183,76 € per tal de finançar part del cost de l’execució de la 
primera fase del “Projecte de millora de camins rurals del nucli de població de 
Madrona. 

 
•••• Decret núm. 28/2011, d’acceptació d’una subvenció de 15.000,00 € atorgada 

per la Diputació de Lleida per tal de finançar les actuacions de millora de la 
capa superficial de rodadura del camí de Madrona. 

 
•••• Decret núm. 29/2011, d’acceptació d’una subvenció de 125,00 € atorgada pel 

Consell Comarcal del Solsonès, per tal de finançar part de les despeses de la 
Festa de la Revetlla de Sant Joan del municipi de Pinell de Solsonès de l’any 
2009. 

 
•••• Decret núm. 30/2011, d’acceptació d’una subvenció de 127,73 € atorgada pel 

Consell Comarcal del Solsonès per tal de finançar part de les despeses de la 



pulicació del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2010. I renuncia a la 
subvenció dels 72,27 € restants, degut a que es produeix un excés de 
finançament per a la mateixa actuació. 

 
•••• Decret núm. 31/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures. 

 
•••• Decret núm. 32/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 200,00 € a l’Escola 

de Sant Climenç de Pinell, per tal de dur a terme l’excursió de fi de curs. 
 

•••• Decret núm. 33//2011, d’aprovació i pagament de diverses factures. 
 

••••  Decret núm. 34/2011, d’acceptació de la subvenció de 2.500,00 € atorgada 
per la Diputació de Lleida, per tal de finançar l’adquisició de dues cistelles i 
material esportiu per equipar la pista poliesportiva. 

 
•••• Decret núm. 35/2011, de concessió de llicència d’obres per portar a terme els 

treballs de repàs de les teulades dels coberts existents i canviar les teules 
àrabs trencades per d’altres les noves a la casa Puit del TM de Pinell. 

 
•••• Decret núm. 36/2011, de concessió de llicència d’obres per portar a terme les 

obres d’ampliació d’obertura en façana i instal·lació de porta seccional a la 
Plaça del Castell, 2 de Sant Climenç del TM de Pinell. 

 
•••• Decret núm. 37/2011, de concessió de llicència ambiental a la Sra. Gemma 

Fontana Forcadell per tal de destinar l’habitatge anomenat “Cal Ferrer de 
Madrona”, com a habitatge d’ús turístic. 

 
•••• Decret núm. 38/2011, de designació del regidor Ezequiel Real Coelll com a 

tinent d’alcalde. 
 

•••• Decret núm. 39/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures. 
 

•••• Decret núm. 40/2011, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada 
pel Sr. Josep Rosells Capdevila. 

 
•••• Decret núm. 41/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per 

finançar les despeses ocasionades per la Festa Major de Madrona. I autoritzar 
la cessió de material divers per a la organització d’aquesta festa. 

 
•••• Decret núm. 42/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per 

finançar les despeses derivades de celebració de la Festa Major de Sant 
Climenç. 

 
•••• Decret núm. 43/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per tal de 

finançar les despeses derivades de la celebració de la Festa de la Serra de 
Sant Climenç. 

 
•••• Decret núm. 44/2011, de concessió d’un canvi substancial de l’activitat 

ramadera per una capacitat de bestiar de 2000 porcs d’engreix, condicionada al 
compliment de les mesures que es contemplen a l’informe del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 

 



•••• Decret núm. 45/2011, de contractació a l’empresa NIGRA SCP per a realitzar 
les activitats de casal d’estiu al municipi de Pinell. 

 
•••• Decret núm. 46/2011, de sol·licitud d’una subvenció de 1.100,00 € a l’Institut 

Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
•••• Decret núm. 47/2011, d’acceptació de la subvenció de 204,00 € atorgada per 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar les despeses de publicació del 
full informatiu de Pinell de Solsonès. 

 
•••• Decret núm. 48/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures. 

 
•••• Decret núm. 49/2011, d’habilitació com a secretària-interventora accidental de 

l’Ajuntament durant el període de vacances del 8 al 30 de setembre de 2011 a 
la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont. 

 
•••• Decret núm. 50/2011, de concessió de llicència d’obres a l’empresa Lumen 

Obras y Proyectos S.L. per portar a terme els treballs redactats en el “Projecte 
de línia aèria i subterrània de mitja tensió de 25kv i la instal·lació d’un centre de 
transormació, a la zona de El Soler i Gepils, i en el “Projecte de línia 
subterrània de baixa tensió de 400V a la zona de el Soler i Gepils”. 

 
•••• Decret núm. 51/2011, de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución 

Electrica per portar a terme l’adaptació de la Línia Aèria 25 Kv per a futur 
entroncament amb línia Subterrènia 25 KV a C.T., per tal de millorar 
l’electrificació de Sant Climenç en Baixa Tensió, amb el benentès que les obres 
per les quals es concedeix llicència són les incloses en la instància i plànols 
presentats i que s’han redactat per Serveis Auxiliars de Telecomunicació de 
Catalunya S.L.U. (SATEL). 

 
•••• Decret núm. 52/11, de concessió de llicència d’obres al Sr. Estanislau Sangrà 

Font, per portar a terme la reforma de forjat i teulada en pallera existent a la 
Masia Sangrà del terme municipal de Pinell de Solsonès. 

 
•••• Decret núm. 53/11, d’aprovació de la certificació addicional de l’obra de 

Ordenació, adequació a l’ús públic i creació d’un punt d’informació ambiental a 
l’entorn de la Font de Sant Climenç, per un import de 6.200,00 € i trametre 
l’esmentada certificació a la Diputació de Lleida. 

 
•••• Decret núm. 54/11, d’aprovació de la liquidació presentada per la interventora i 

determinar el romanent de tresoreria de 274.293,06 €.  
 

•••• Decret núm. 55/11, de proposar l’Ajuntament de Solsona, l’Ajuntament de la 
Pobla de Segur i l’Ajuntament d’Alcarràs per a representar la província de 
Lleida davant el Consell Territorial de la Propietat immobiliaria. 

 
•••• Decret núm. 56/11, d’aprovació i pagament de diverses factures. 

 
•••• Decret núm. 57/11, d’aprovació i pagament de diverses factures. 
 
 



6. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments. 
 

No n’hi ha. 
 
 
7.  Informes de presidència i de regidories. 

 
L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa que ja han finalitzat els treballs de desbrossar els camins del 
municipi. 
 
Segon.- Explica una reunió mantinguda am el Sr. Jordi Ramon (assessor del partit  
d’ERC a la Diputació de Lleida) per tractar diferents temes que afecten el municipi. 
Segons la conversa mantinguda, explica que és difícil que properament s’obrin vies 
de convocatòria de subvencions per temes mediambientals. 
 
Tercer.- L’Alcalde fa un recordatori al Sr. Heribert Barrera, ex president del 
Parlament de Catalunya, que ens va deixar el passat 27 d’agost.  
  
 
La regidora Sílvia Casals Vila informa que va assistir a una reunió del Consell 
Escolar el passat 6 de juliol. Es va presentar la memòria del curs passat i està 
previst al setembre fer una altra reunió per tractar del curs vinent. Explica que es 
va demanar més  implicació per part dels ajuntaments. 
 
 
La regidora Mariona Martín Grau informa que s’ha dut a terme una reunió del 
Consorci de Serveis Socials al Consell Comarcal per tractar temes de 
dependència. Properament està previst fer-ne una altra pel mateix asumpte. 
  

 
 

8.  Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
21:05 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico, i 
que una vegada llegida i trobada conforme la signen tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA
     
 
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 


