
ACTA DE 29 DE SETEMBRE DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈ S  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 11/11 
Data: 29 de setembre de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:50 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Ezequiel Real Colell 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila     
 
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. Resolució de l’expedient sancionador incoat contra el Sr. Ramon 

Angrill Caelles.  
 

Atesa la documentació que consta en l’expedient, en data 3 de novembre de 2010 
es va notificar al Sr. Angrill la resolució d’Alcaldia d’incoació del present 
procediment sancionador, així com el plec de càrrecs, atorgant un termini de deu 
dies per a la formulació d’al·legacions i proposició de pràctica de les proves que a 
la defensa dels seus drets convingués.  En data 26 de novembre de 2010 té 
entrada en el registre general de l’ajuntament l’escrit d’al·legacions presentat pel 
Sr. Angrill en el qual demana que s’acordi concedir un termini de cinc mesos per tal 
de procedir a la legalització de l’obra executada. No sol·licita cap altra pràctica de 
prova. Posteriorment, en data 1 de desembre, la instructora del procediment admet 
les al·legacions presentades i es concedeix el termini sol·licitat per a la legalització 
de l’actuació.  
 
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 a la legalització de la 
construcció d’una bassa-femer a la finca l’Avellana, al TM de Pinell de Solsonès”, 
d’acord amb la documentació que consta en l’oportú expedient.  
 
En data 3 d’agost de 2011 el Sr. Angrill presenta recurs de reposició contra l’acord 
de ple abans esmentat i aquest es resol mitjançant un nou acord de ple de data 30 



d’agost de 2011 amb el text resolutiu següent: 
 

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.  
 
En data 30 d’agost de 2011 la Instructora del procediment emet proposta de 
resolució de l’expedient sancionador i es notifica a l’interessat mitjançant registre 
de sortida del registre general de l’ajuntament de Pinell núm. 332, de 7 de 
setembre de 2011. 
 
En data 7 de setembre i segons registre d’entrada núm. 282, es reben a 
l’ajuntament dos informes del tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni 
Albalate i Bosquet, que actua com a tècnic municipal, en els quals es canvia el 
pronunciament desfavorable de tots els informes emesos amb anterioritat i per 
tant, considerant el caràcter legalitzable de l’obra efectuada, en incoherència amb 
tots els pronunciaments emesos a petició de l’ajuntament des de l’inici del 
procediment. 
 
Examinats els nous informes emesos pel tècnic del Consell Comarcal, cal 
destacar el contingut següent: 
 
Informe de 30 d’agost de 2011, identificat com a “Informe referent a la sol·licitud 
d’informe tècnic relatiu a la sol·licitud de legalització d’una bassa-femer, 
promoguda pel senyor Ramon Angrill Caelles, a la finca de la seva propietat 
anomenada Avellana, al terme municipal de Pinell de Solsonès”. Punt dissetè de 
l’informe: 
 
Una altra qüestió que cal tenir en compte en aquest cas, tal com es defineix en 
el plànol del conjunt de parcel·les cadastrals que conformen la finca anomenada 
Avellana, és el fet que la pràctica totalitat dels terrenys d’aquesta finca es situen 
en sòl de protecció especial clau 25a, “Espais Naturals Protegits”, excepte un 
petit extrem de la finca, situat a l’altre costat del camí de Solsona a Sanaüja, que 
està classificat com a sòl de protecció especial, clau 25b Sol de valor natural i de 
connexió. Per tant, es pot autoritzar aquesta activitat en sòl de protecció 
especial, atès que no es disposa d’alternatives raonables d’ubicació en altres 
tipus de sòl (protecció preventiva o territorial), d’acord amb l’article 2.7.5 de les 
normes d’ordenació territorial del Pla territorial de les Comarques Centrals.  
 
Informe de 30 d’agost de 2011, identificat com a “Informe de compatibilitat del 
projecte amb el planejament urbanístic”. Punt setzè de l’informe: 
 
També cal tenir en compte en aquest cas, que tal com es defineix en el plànol 



del conjunt de parcel·les cadastrals que conformen la finca anomenada 
Avellana, la pràctica totalitat dels terrenys d’aquesta es situen en sòl de 
protecció especial clau 25a “Espais Naturals Protegits”, excepte un petit extrem 
de la finca, situat a l’altre costat del camí de Solsona a Sanaüja, que disposa de 
clau 25b Sol de valor natural i de connexió, i per tant es podria autoritzar aquesta 
activitat en sòl de protecció especial, atès que no es disposa d’alternatives 
raonables d’ubicació en altres tipus de sòl (protecció preventiva o territorial).  
 
La importància dels preceptes esmentats radica en el contingut de l’article 2.7.5 
de les normes d’ordenació territorial del Pla territorial de les Comarques 
Centrals, que estableix que 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 activitats 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. 
 
Tal com consta a l’informe-proposta de Secretaria, en  relació a la resposta al 
recurs de reposició interposat pel Sr. Angrill contra l’acord de ple de 
desestimació de la legalització de l’obra efectuada, “segons la documentació que 
consta a la Secretaria de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, 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 possibilitat d’ubicar en altres finques no incloses 
en espais de protecció especial.  
 
Vistes les notes expedides pel Registre de la Propietat de Solsona, queda 
acreditat que el Sr. Angrill ostenta la propietat d’altes 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”.  
 
En aquest sentit, val a dir que segons documentació expedida pel Registre de la 
Propietat, el Sr. Angrill és titular de finques en els municipis de: Bassella 
(1.329.836 m²), Lladurs (896.125,1 m²), Oliana (7.376 m²), Peramola (56.472 m²) 
i Solsona (23.799,5 m²).  
 
Si bé en els informes tècnics es fa una valoració dels terrenys de la finca 
l'Avellana i es determina que atès que quasi tota la finca està situada en sòl de 
protecció especial no hi ha altres alternatives d'ubicació, l'article 2.7.5 PTPCC no 
restringeix aquesta circumstància ni tan sols al mateix municipi, sinó que es 
limita a exceptuar que no s'autoritzaran activitats en sòl de protecció especial si 
hi ha alternatives raonables d'ubicació en sòls de protecció preventiva o territorial 
i per tant, entenent aquesta part que les propietats acreditades del Sr. Angrill en 



altres municipis són alternatives raonables d'ubicació d'una obra de les 
característiques que ens ocupa, més quan gran part del sòl de les altres finques 
no està classificat amb la mateixa protecció especial que la finca l'Avellana.  
 
Per l'exposat, es considera que els informes de caràcter favorable a la 
legalització de l’obra emesos pel tècnic Antoni Albalate parteixen d’una premisa 
incorrecta, atès que si s’hagués tingut en compte la propietat del Sr. Angrill de 
finques ubicades en sòl no protegit, hauria variat indubtablement la conclusió 
dels mateixos.  
 
En aquest sentit, cal fer esment a l'informe del Cap dels Serveis Jurídics del 
Consell Comarcal del Solsonès de 31 d'agost de 2011, emès a petició de 
l'Ajuntament de Pinell de Solsonès en relació al procediment objecte d'aquest 
escrit, i que estableix el següent: 
 
D'acord amb l'article 2.7.5 del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 
aplicable al present supòsit, l'actuació realitzada seria legalitzable si no hi ha 
alternatives raonables d'ubicació en sòls de protecció preventiva o territorial, 
amb l'afegit que no s'autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial 
si existeixen alternatives de reutilització d'edificacions existents en desús.  
 
Així doncs, primer cal determinar l'existència o no d'alternativa/ves d'ubicació de 
la bassa de purins en una altra classe de sòl que sigui de protecció preventiva o 
territorial, així com també si hi ha edificacions existents en desús que puguin ser 
objecte de reutilització. 
 
Dit això, i una vegada es tingui coneixement per part de l'Ajuntament de 
l'esmentat es podrà resoldre el caràcter de legalitzable o no de l'actuació 
projectada i, conseqüentment, la infracció i sanció d'aquesta segons els articles 
203 i ss del TRULC i 275 i ss del Decret 306/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.  
 
L'informe finalitza amb les següents CONCLUSIONS: 
 
L'Ajuntament de Pinell ha tramitat correctament l'expedient de sol·licitud de 
llicència d'obres ja que s'ha dut a terme de conformitat amb l'article 48 de 
TRLUC, així com el procediment sancionador doncs, independentment del 
caràcter de legalitzable o no de les obres, aquestes s'han dut a terme sense 
l'autorització preceptiva.  
 
Tot i això, entenem que cal determinar si la bassa de purins construïda vulnera o 
no l'article 2.7.5 del PTPCC, és a dir, esbrinar si hi ha alternatives raonables 
d'ubicació de la instal.lació assenyalada en sòls de protecció preventiva o 
territorial, així com també de reutilització d'edificacions existents en desús.  
 
El coneixement d'aquesta circumstància és la que permet determinar si 
l'actuació és legalitzable o no i si cal estimar o no el recurs de reposició 
presentat per l'interessat, així com classificar la infracció urbanística comesa i la 
sanció que li és d'aplicació ja que inicialment l'actuació realitzada resta inclosa 
dins de l'article 205.a del TRLUC, classificada com a molt greu amb una sanció 
de 30.001 a 1.500.000 euros (article 211 TRLUC) i, en el supòsit de ser 
legalitzable l'actuació realitzada per l'interessat restaria inclosa dins de l'article 
207.h del TRLUC constituint una infracció classificada de lleu, essent la quantia 



de la sanció de 300 a 3.000 euros.  
 
 
En data 23 de setembre de 2011 i dins el termini establert a l’efecte, el Sr. Roman 
Piñana Morera en representació del Sr. Ramon Angrill, presenta al·legacions a la 
proposta de resolució i sol·licita la modificació de la proposta de resolució o en el 
seu defecte, la suspensió de l’expedient en espera de la reconsideració de 
l’Ajuntament sobre la legalització de la bassa-femer, basant-se en els nous 
informes emesos pel tècnic del Consell Comarcal Antoni Albalate en data 30 
d’agost de 2011.  
 
De conformitat amb l’exposat sobre la consideració incorrecta dels informes 
tècnics, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades a la proposta de 
resolució i per tant, la procedència d’emetre la resolució final en el mateix sentit 
que la proposta precedent.  
 
El Sr. Angrill en el seu escrit d’al·legacions també manifesta la seva disconformitat 
amb la imposició d’una circumstància agreujant de la responsabilitat i reitera que 
en cap moment s’ha requerit per part de l’Ajuntament a no utilitzar la bassa, fet 
constitutiu de la infracció, no entenent la concurrència de reincidència. Com aquest 
ajuntament ha comunicat a l’infractor en reiterades ocasions, el fet que no s’hagi 
requerit expressament la no utilització de la bassa, no permet en cap moment 
portar a terme una ACTIVITAT NO AUTORITZADA en una OBRA NO 
AUTORITZADA i per tant, l’actuació ha estat il·lícita des de l’inici. Per altra banda, 
a la proposta de resolució s’aplica, per remissió de l’article 220 TRLUC, l’article 
131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que regula el 
principi de proporcionalitat de les sancions a imposar, sense que en cap moment 
es fes referència expressa a la circumstància de la reincidència.  
 

Atesa la proposta de resolució de l’Instructora del procediment sancionador i de les 
al·legacions presentades degudament informades, examinats els documents i 
informacions que consten en l’expedient, i de conformitat amb l’article 222.1.a) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 23 d'agost, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat  

 

ACORDA 

 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Angrill a la proposta de 
resolució, pels motius exposats a la part expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- Es consideren provats i així es declaren els fets següents:  
 
Es considera provada l’existència de la construcció de la bassa de purins a la finca 
l’Avellana, en base a: 
 
-  L’acta de denúncia efectuada pel Cos d’agents Rurals de la Direcció General 
de Medi Natural depenent del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya de data 7 de novembre de 2009, en la qual consten els 
fets denunciats següents: Rompuda de 8.600 m² de terreny forestal al voltant d’un 
camp de conreu referenciat al cadastre com a subparcel.la A00 de la parcel.la 141 



del polígon 3 dins la finca l’Avellana del TM de Pinell. A més, s’han eliminat 2 
marges existents anteriorment, la qual cosa fa que en bona part del camp, la 
pendent sigui superior al 6%. El camí d’accés a l’esmentat camp s’ha eixamplat a 
tot el llarg dels 180 mts de longitud que té amb una amplada mitjana de 7 mts 
afectant també a terreny forestal. 
 
- Document de “sol·licitud de la situació dels permisos administratius d’una nova 
bassa de purins” (diligències número 320690/2010), presentat al registre general 
de l’ajuntament en data 28 d’abril de 2010 signat pel Cap de l’ABP Solsonès 
(Direcció General de la Policia – Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya). S’adjunten a l’ofici quatre fotografies 
de la bassa construïda.  
 
- Informe de data 21 de setembre de 2010 emès pel tècnic del Consell Comarcal 
del Solsonès Antoni Albalate i Bosquet, el qual informa de la visita d’inspecció a la 
bassa-femer el dia 10 d’agost de 2010. S’adjunten deu fotografies de l’estat de la 
bassa el dia de la inspecció. 
 
- Document de “tramesa d’acta de comprovació de fets, abocament de purins”, 
presentat al registre general de l’ajuntament en data 20 de juny de 2011 signat pel 
Sotinspector Joan Carles Vidal Picó, Cap de l’ABP Solsonès (Direcció General de 
la Policia) , informant de la inspecció a la finca l’Avellana per part d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra el dia 7 de juny de 2011. L’acta de comprovació dels fets 
estableix que: a l’hora i data a dalt indicades la patrulla actuant ha localitzat un 
tractor de la marca John Deere model 8330 amb plaques de matrícula E-5701-
BFC. Aquest tractor portava una cuba amb plaques de matrícula E-8449-BCL. Que 
aquest vehicle estava abocant purins de vaca a la bassa localitzada a la finca 
l’Avellana, la qual aquesta patrulla té coneixement que aquesta bassa no té o 
disposa dels corresponents permisos administratius per poder-hi abocar dejeccions 
ramaderes. Que el conductor d’aquest tractor és un treballador de la finca 
l’Avellana propietat del Sr. Ramon Angrill Caelles. Que el Sr. Filip ha manifestat als 
agents que el Sr. Angrill li ha manat que anés a abocar aquesta cuba a la bassa 
anteriorment esmentada. Que els agents han observat com es procedia a abocar 
la cuba a la bassa.  
 
- Informe de data 20 de juny de 2011 emès pel tècnic del Consell Comarcal del 
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet, el qual informa de la nova visita d’inspecció 
visual el dia 1 d’abril de 2011, als efectes d’observar de nou l’estat de la bassa o 
femer-fossa.  
 
 
TERCER.- Es declara responsable per la seva participació en els fets al Sr. Ramon 
Angrill Caelles, propietari dels terrenys on s’ubica l’actuació objecte d’aquest 
expedient i promotor de l’expedient inicial de sol·licitud de llicència d’obres de 
construcció del femer-fossa a la finca l’Avellana.  
 
 
QUART.- L’article 220 TRLUC, regulador de la graduació de les sancions 
imposades per infraccions urbanístiques, estableix que per tal de graduar les 
sancions que s’han d’aplicar, a més dels criteris inclosos en els principis reguladors 
de la potestat sancionadora, cal atendre a la gravetat amb què la infracció afecta 
els béns i els interessos protegits per l’ordenament urbanístic, la gravetat del risc 
creat, el grau de culpabilitat de cadascuna de les persones infractores, l’entitat 



econòmica dels fets constitutius de la infracció i la viabilitat de la legalització de la 
infracció comesa.  
 
Per tant cal remetre’s a l’article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, que en relació al principi de proporcionalitat de la potestat sancionadora, 
determina que: 
 
3. En la determinació normativa del règim sancionador i també en la imposició de 
sancions per les administracions públiques, s’ha d’assegurar l’adequació 
necessària entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i 
s’han de considerar especialment els criteris següents per a la graduació de la 
sanció que s’hagi d’aplicar: 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
c) La reincidència, per haver comès en el termini d’un any nés d’una infracció de 
la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 
 
De conformitat amb els documents referenciats en el punt primer i en especial 
l’acta de comprovació de fets de la Direcció General de la Policia i els informes 
emesos pel tècnic del Consell Comarcal on fa referència a les inspeccions 
realitzades els dies 10 d’agost de 2010 i 1 d’abril de 2011, queda acreditada la 
contínua utilització de la bassa, i per tant, l’exercici d’una activitat que no ha estat 
mai emparada en cap document administratiu que en permeti el seu ús. 
 
Queda acreditat que el Sr. Angrill fa utilització de la bassa amb l’activitat 
d’abocament de purí, (activat fins al moment il·lícita), posteriorment a la notificació 
de la incoació de l’expedient sancionador i el corresponent plec de càrrecs, on es 
posa de manifest el presumpte caràcter no legalitzable de l’obra efectuada. 
L’actuació continuada que realitza el Sr. Angrill amb l’abocament periòdic de purins 
a la bassa objecte del procediment sancionador és motiu  raonable d’aplicació 
d’una circumstància agreujant de la responsabilitat, atenent al principi de 
proporcionalitat que ha de servir per modular la quantia de la sanció a imposar.  
 
 
CINQUÈ.- Declarar que els fets exposats són constitutius d’infracció urbanística 
consistent en la construcció d’una fossa-femer a la finca l’Avellana, situada al TM 
de Pinell de Solsonès, en sòl de protecció especial, protegit per l’espai ES5130027 
Obagues de la Riera de Madrona de la Xarxa Natura 2000, i tipificada com MOLT 
GREU, de conformitat amb l’article 213 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.  
 
 
SISÈ.- La infracció comesa té el caràcter de NO LEGALITZABLE, atès que així ho 
va determinar el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en els acords de 20 de 
juny i 30 d’agost  de 2011, i de conformitat amb els informes tècnics emesos per 
l’arquitecte del Consell Comarcal del Solsonès els dies 21 de setembre de 2010 i 
20 de juny de 2011, que s’expressen en aquest sentit. Alhora, són d’aplicació els 
motius exposats a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Pinell el dia 30 d’agost de 
2011 (i l’informe-proposta de resolució de la secretària de l’ajuntament de data 30 
d’agost de 2011), que es reprodueixen íntegrament en aquest document.  
 
 



SETÈ.- Per tant, de conformitat amb l’article 219 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es 
proposa imposar, tenint en compte les circumstàncies AGREUJANTS que són 
d’aplicació de conformitat amb allò exposat al punt tercer, la quantitat de 40.000 € 
al Sr.  Ramon Angrill Caelles.  
 
 
VUITÈ.- L’interessat haurà de restablir la situació a l’estat original previ a l’objecte 
de la infracció urbanística; tenint en compte que, en cas contrari, tindrà lloc 
l’execució subsidiària de l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, a càrrec de l’obligat. 
 
 
NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, fent constar els recursos pertinents.  
 

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

xarxes de serveis al C/ Major de Sant Climenç. 
 

Vista la certificació tècnica número cinc 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 54.187,23 €. 
 
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 cinquena de l’obra Soterrament de les 
xarxes de serveis al carrer Major de Sant Climenç amb uns import de 54.187,23 € 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. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a l ’escola catalana.  
 

Atès que el Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen 
el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat 
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que imposa un ultimàtum per a l seu compliment. Aquest fet atempta clarament 
contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit 
els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 



llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social 
acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per parts de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixements de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 
en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 
l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments 
immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i 
pobles. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i 
a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en 
perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  
 
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i 
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-
lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les 
puguin seguir. 
 
TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir 
el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
QUART.- Trametre aquests acords a la plataforma Somescola.cat, impulsora 
d’aquesta iniciativa, als efectes oportuns. 
 
CINQUÉ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords. 

  
 

4. Autoritzar, si s’escau, a l’empresa Biela Club M anresa a organitzar part 
de l’itinerari del 51 è Rallye 2000 viratges dins d el municipi de Pinell. 
 
Vista la instància, rebuda en aquest ajuntament en data 14 de juliol amb registre 
d’entrada núm. 232, en què Biela Club Manresa sol·licita permís - autorització per 
a realitzar el 51è RALLYE 2000 VIRATGES el proper dia 12 de novembre de 2011, 
en el tram del recorregut que passa pel TM de Pinell de Solsonès.  

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 



PRIMER.- Autoritzar a BIELA CLUB MANRESA a què el dia 12 de novembre de 
2011 realitzi el 51è RALLYE 2000 VIRATGES i passi per aquelles carreteres del 
municipi de Pinell de Solsonès assenyalades en el mapa adjunt a la instància amb 
sempre i quan es disposi el permís dels propietaris  de les finques per on 
discorre el recorregut i a la finalització de la pr ova els terrenys afectats es 
trobin en les mateixes condicions en les què es tro baven amb anterioritat. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Sergi Medina Berenguer, com a 
representant de Biela Club Manresa.  
 
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. 
 
 

5. Atorgament de poder per a plets de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès. 

 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès no disposa de poders notarials a 
favor de professionals per actuar en representació de l’ajuntament davant 
procediments judicials per a procediments de protecció de la legalitat urbanística 
que es pugui interposar en relació a l’expedient sancionador realitzat en aquest 
ajuntament contra el Sr Ramon Angrill Caelles. 
 
El Ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar una escriptura notarial de poders generals per a plets a favor 
dels següents professionals: 
 
Procuradors 
De Lleida 
Belén Font Anglada 
 
De Barcelona 
Nieves Fernández de Urquía 
 
De Madrid 
Gemma Maria Sonia Esquerdo Villodres 
 
Lletrat 
Rossend Mujal Alsina 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Aprovació del compte general de l’exercici 2010.  
 

Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Pinell de Solsonès el 
compte general corresponent a l’exercici 2010. 
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
corresponent a l’any 2010. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
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. 

 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:50 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 


