
ACTA DE 27 DE DESEMBRE DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA OR DINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 14/11 
Data: 27 de desembre de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:10 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora 
 
El regidor Ezequiel Real Colell i la regidora Sílvia Casals Vila han 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 ordinària del dia 25 
d’octubre de 2011 i  la extraordinària del dia 22 de novembre de 2011, les quals 
s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Acord de remissió de l’expedient sancionador inc oat contra el Sr. 
Ramon Angrill Caelles, al Jutjat Contenciós adminis tratiu de Lleida. 

 
Vist l’escrit rebut en data 14 de desembre de 2011 amb registre d’entrada núm. 
389 del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida pel qual es comunica la 
interposició del recurs abreujat núm. 649/2011 per part del Sr. Ramon Angrill 
Caelles i Cal Espinal d’Aguilar, SL. relatiu a l’expedient tramitat en aquest 
ajuntament per a la legalització d’un femer-fossa a l’explotació ramadera de Cal 
Espinal d’Aguilar, i es sol·licita l’adopció d’un acord per tal de remetre l’expedient al 
jutjat, que ha de ser notificat en el termini de cinc dies a tots aquells que puguin ser 
interessats en l’expedient. 
 
Per l’exposat S’ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Remetre l’expedient administratiu de llicència d’obres per a la 
construcció d’un femer-fossa a l’explotació agrícola ramadera de Cal Espinal 
d’Aguilar, SL.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient i citar-
les perquè en termini de 9 dies puguin comparèixer i personar-se en les actuacions 
davant l’àrid reciclat.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
   

3. Acord de liquidació definitiva de l’import de la  sanció interposada al 
Sr. Ramon Angrill per acord de ple de data 29 de se tembre de 2011.  

 
Atès que en data 29 de setembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès va acordar per unanimitat imposar al Sr. Ramon Angrill Caelles la sanció 
de 40.000 € com a resultat de la instrucció de l’expedient sancionador incoat per la 
construcció d’una bassa/femer a la finca l’Avellana sense la preceptiva llicència 
urbanística ni ambiental, a la finca l’Avellana, situada al TM de Pinell de Solsonès, 
en els termes que consten en el corresponent expedient. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació definitiva de la sanció imposada pel Ple de 
l’ajuntament de Pinell de Solsonès en l’expedient instruït contra el Sr. Ramon 
Angrill Caelles, d’acord amb el següent detall: 
 

DADES DEL SUBJECTE PASSIU  

 
Cognoms i Nom 
ANGRILL CAELLES, RAMON 

 
NIF 
40815520-L 

 
Domicili 
Finca l’Avellana. 25286 Pinell de Solsonès 
 

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SANCIÓ IMPOSADA: 

IMPORT TOTAL DE LA 
LIQUIDACIÓ DEFINTIIVA  40.000 € 

 
SEGON.- Notificar la present resolució i requerir el seu pagament a l’obligat 
tributari la quantitat assenyalada amb l’expressió dels mitjans d’impugnació que 
puguin ser exercits, òrgan davant al que hagin de presentar-se i termini per la seva 
interposició, així com el lloc i la forma en que ha de ser satisfet el deute tributari.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 

 



4. Sol·licitud d’exempció del pagament de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres promoguda per la Sra. Pilar Bielsa Martín. 

 
Atès que la Sra. M. Pilar Bielsa Martín ha fet una sol·licitud a aquest Ajuntament en 
data 25 de novembre de 2011 i amb número d’entrada 368, on ens demana la 
reducció del 95% de l’import corresponent a l’Impost de Construccions, 
Instal.lacions i Obres que em correspon satisfer per les obres que es duen a terme 
a la masia La Rovira per tal d’adequar-la a Turisme Rural, en virtut de l’article 6 d 
el’ordenança municipal reguladora d’aquest impost.  
 
Atès que l’ordenança aprovada per aquest ajuntament, en el seu article sisè 
estableix el següent en quant a les bonificacions que es poden atorgar de forma 
potestativa: Es concedirà una bonificació del 95% per cent de la quota de l’impost 
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració 
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atès que un cop discutit l’assumpte, es considera que les circumstàncies de les 
obres de la casa La Rovira no es corresponent amb les previstes per a la 
concessió de beneficis fiscals i alhora es considera un greuge comparatiu de les 
altres activitats de turisme rural del municipi, que han satisfet la totalitat de l’import 
d’ICIO corresponent en el moment d’efectuar les obres d’adequació de les 
instal·lacions.  
 
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar la petició d’exempció del pagament de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres que s’han d’executar a la masia 
La Rovira per adaptar-la a turisme rural, i promogudes per la Sra. M. Pilar Bielsa 
Martín pels motius exposats a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.-  Notificar aquest acord a la Sr. Pilar Bielsa Martín. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
 

5. Moció per a la creació de l’associació de munici pis per la 
independència. 

 
L’Alcalde presenta al ple la següent moció: 

 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que 
reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta 
impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre 
l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.  
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la 
possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més de 900.000 
catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de 
la Consulta a Barcelona.  



 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en 
relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació 
de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la 
declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010. Moviment del qual Pinell de Solsonès també forma part.  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els 
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies 
finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense 
perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació 
econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del 
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen 
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, 
promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret 
d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”  
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, 
entre els qual també forma part el de Pinell de Solsonès,  volem impulsar la 
creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment 
de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal; 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 
a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que 
disposa l’esmentat Decret 110/1996. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:  
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès de formar 
part, pels tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una 
associació d’ens locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, 
els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.  
  
SEGON.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin 
interessar en la redacció dels documents necessaris per a la creació de 
l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA’.  
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària per a 
l’execució d’aquest acord.  
 
QUART.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva i de 
Vic pel seu coneixement i als efectes oportuns.  

 
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat. 



 
 
6. Adhesió, si s’escau, al II Pla Comarcal de Polít iques de Dones 2012-

2015. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Solsonès ha elaborat el II Pla Comarcal de 
Polítiques de dones del Solsonès (2012-2015). 
 
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consell de Dones del Solsonès i és 
voluntat del mateix l’adhesió a l’esmentat pla comarca. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.-  L’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al II Pla Comarcal de 
polítiques de dones del Solsonès (2012-2015). 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord. 

 
 

7. Assumptes sobrevinguts. 
 
No n’hi ha. 
 
 

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

 
•••• Decret núm. 66/11 de data 28 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 67/11, de 7 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 68/11, de 8 de novembre de 2011, d’adquisició d’un congelador 

per al servei de menjador escolar. 
•••• Decret núm. 69/11, de 8 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 70/11, de 14 de novembre de 2011, d’atorgament  a la comissió 

organitzadora de la Festa de l’Allioli de Sant Climenç d’un ajut de 300 €. 
•••• Decret núm. 71/11, de  16 de novembre de 2011, de modificació de la 

llicència d’obres concedida al Sr. Josep M. Ribera Creus per a la instal·lació 
d’explotació porcina d’engreix a la finca Setó de Pinell. 

•••• Decret núm. 72/11, de 18 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 73/11, de 23 de novembre de 2011, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Florenci Rosells Capdevila, per la 
tinença de quatre ovelles, una de reposició, un marrà, i les seves futures cries, 
en règim extensiu i cinc porcs d’engreix. 



•••• Decret núm. 74/11, d’1 de desembre de 2011, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 75/11, de 20 de desembre de 2011, d’atorgament a la Fundació 
Marató de TV3 un ajut econòmic de 100 € destinat a la regeneració i 
transplantament d’òrgans i teixits. 

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

 
No n’hi ha. 

 
 
10. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que s’ha rebut una carta de l’Associació l’Arada en la qual es 
sol·licita la quantitat de 600,00 € per tal de finançar les actuacions incloses en el 
conveni de Territori de masies i no finançades per les subvencions sol·licitades, del 
qual aquest ajuntament en forma part.  
 
Segon.- Informa de la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de l’Energia, 
la qual pot ser sol·licitada, entre d’altres, per famílies interessades en dur a terme 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica als seus habitatges. Atès que aquest 
ajuntament té interès en subvencionar als veïns del municipi les mateixes 
actuacions, proposa que s’informi als veïns de la convocatòria de l’ICAEN i es 
tramiti la subvenció a les persones interessades des de l’ajuntament. Més 
endavant quan es resolguin les subvencions, s’estudiarà la possibilitat de 
subvencionar per part de l’ajuntament, part del cost no subvencionat.   

 
Tercer.- Explica que els problemes amb els serveis tècnics del Consell Comarcal 
del Solsonès pel retard en l’emissió d’informes tècnics no millora. Proposa 
contractar puntualment un tècnic extern per prestar aquestes funcions. Els 
membres del ple es mostren d’acord i acorden sol·licitar ofertes a diferents tècnics 
per valorar-les posteriorment. 
 
Quart.- Informa de la reunió a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès 
en la que es va informar que s’ha de contractar personal tècnic que assumeixi les 
funcions de manteniment de la xarxa, control de les aigües i direcció tècnica. 
 
 
La regidora Mariona Martín explica la última Junta del Centre Sanitari. 
 
 

11. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
21:10 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 


