
ACTA DE 25 D’OCTUBRE DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDI NÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 12/11 
Data: 25 d’octubre de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 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. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.  
 

Seguidament el President llegeix les actes de la sessió ordinària del dia 30 d’agost 
de 2011 i  l’extraordinària del dia 29 de setembre de 2011, les quals s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions  generals del dia 20 
de novembre. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar 
les meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 
 
El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a 
continuació els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents 
del segon vocal. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de 
les eleccions a les Corts Generals que es farà el pròxim 20 de novembre; el 
resultat és el que es detalla: 



 
PRESIDENT: Lluís Clop Molins 
1r VOCAL: Irene Torra Jounou 
2n VOCAL: Pere Torremorell Parcerisa 
 
SUPLENTS 
 
PRESIDENT:  Lluís Ribera Pallisa 
PRESIDENT:  Maria Alba Marbà Tarragona 
 
1r VOCAL:  Josep Bajona Irla 
1r VOCAL:  Roma Cabo Male 
 
2n VOCAL:  M. Carme Vilaseca Argerich 
2n VOCAL:  Ezequiel Real Colell 

 
   

3. Designació del representant de l’administració a  les eleccions generals 
del dia 20 de novembre.  

 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es 
duran a terme el proper 20 de novembre per a l’elecció a les corts generals és 
necessària la designació d’una persona per a què actuï com a representant de 
l’administració. 
 
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich , amb DNI 78.151.318 D , 
per a actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès a les properes eleccions a les corts generals que es celebraran el proper 
20 de novembre.  
 
SEGON.- Comunicar-ho a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui 
a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 

 
 

4. Assumptes sobrevinguts. 
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova 
per unanimitat.  
 
 
(1) Aprovació de la sisena certificació de l’obra d e soterrament de les 
xarxes de serveis al C/ Major de Sant Climenç. 
 
Vista la certificació tècnica número sis 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 12.607,58 €. 



 
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 sisena de l’obra Soterrament de les xarxes 
de serveis al carrer Major de Sant Climenç amb uns import de 12.607,58 € 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. 
 
 
(2) Aprovació de l’acta de les operacions de delimi tació entre els 
municipis de Castellar de la Ribera i Pinell de Sol sonès. 

 
Atès que s’ha seguit el procediment previst en el Reglament de Demarcació 
territorial i població dels ens locals aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig, per 
tal de portar a terme les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Pinell de Solsonès i Castellar de la Ribera. 
 
Vist l’article 38 de l’esmentat reglament que enuncia que l’acta corresponent a les 
operacions de delimitació juntament amb els seus documents complementaris, s’ha 
de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, en el termini màxim de vuit 
dies. 
 
Atès l’article 114.2 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, requereix el vot 
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas, de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre 
la delimitació del terme municipal.  
 
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Castellar de la Ribera  i de Pinell de Solsonès de data 21 de febrer de 2011. 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 

 
PRIMER. Aprovar l’acta de delimitació de la qual s’ha portat a terme la seva 
signatura el dia 21 de febrer de 2011 entre l’Ajuntament de Castellar de la Ribera i 
el de Pinell de Solsonès 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Departament de Governació perquè 
procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
trametre el present acord als ajuntaments afectats. 



 
TERCER. Facultar a l’alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  
 
 

5. Ratificació de decrets d’alcaldia. 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 

 
•••• Decret núm. 58/11 de data 1 de setembre de 2011, d’habilitació com a 

alcalde en funcions al Sr. Ezequiel Real Colell durant el període comprés entre 
el 3 i el 10 de setembre de 2011. 

•••• Decret núm. 59/11 de data 12 de setembre de 2011, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Marc Angrill Gangolells per la 
tinença per autoconsum de quatre ovelles, un marrà, quatre cabres, un boc, 
quatre conilles, un conill, cinc gallines, cinc porcs d’engreix i les seves futures 
respectives cries, a la Finca Regueret. 

•••• Decret núm. 60/11 de data 12 de setembre de 2011, de sol·licitud al Consell 
Comarcal d’un ajut per finançar el full informatiu de Pinell de Solsonès 2011. 

•••• Decret núm. 61/11 de data 12 de setembre de 2011, de sol·licitud al Consell 
Comarcal d’un ajut per finançar la Festa de la Revetlla de Sant Joan 2011. 

•••• Decret núm, 62/11 de data 15 de setembre de 2011, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 63/11 de data 17 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 64/11 de data 24 d’octubre de 2011, de sol·licitud al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’una 
subvenció per la gestió forestal sostenible 2011. 

•••• Decret núm. 65/11 de data 25 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

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

 
No n’hi ha. 

 
 
7. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica la convocatòria d’ajuts per a la gestió forestal sostenible que ha 
convocat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i als quals aquest ajuntament s’hi acollirà per demanar finançament per 
realitzar actuacions de condicionament de camins del municipi. 
 
Segon.- Explica els canvis produïts a la Junta de la Mancomunitat d’Abastament 
d’Aigua del Solsonès i a al Junta del Centre Sanitari del Solsonès.  
 
Tercer.- Informa de les subvencions de la Diputació de Lleida que ja s’han cobrat.  
 



 
Quart.- Comenta al ple que aquest matí ha trucat l’advocat del Sr. Ramon Angrill 
per demanar una visita amb l’Alcalde.  
 
 
La regidora Mariona Martín explica la reunió del dia anterior dels Serveis Socials al 
Consell Comarcal. Va ser informativa per explicar les funcions que realitzen i el que 
està previst per enguany. També comenta que demà hi ha convocada una reunió 
amb l’Associació l’Arada referent al projecte del territori de masies. 

 
 
8. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha 
 
 

No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:45 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 


