
ACTA DE 2 DE MAIG DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀR IA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 02/13 
Data: 2 de maig de 2013  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:40 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila 
 
No assisteixen  
Ezequiel Real Colell 
 
 
Actua com a Secretari en José Antonio Romero Tomás, secretari interventor 
accidental 
 
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.  
 
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix allò que disposa l’article 98.c. 
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, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb 
subjecció a l'ordre del dia de la convocatòria: 
 

 
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.  
 
Seguidament el President llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de febrer de 
2013, la qual s’aprova per unanimitat 

  
 
 

2. Donar compte i acceptació de la renuncia al càrr ec de regidor d’aquest 
Ajuntament del Sr. Ezequiel Real Colell i comunicac ió a la Junta 
Electoral Central per tal que procedeixi a nomename nt de nou regidor 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 

 
Atès que el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Ezequiel Real Colell, ha presentat la seva 
renúncia al càrrec de regidor per motius personals en data 22 d’abril de 2013. 



 
Atès que la renúncia és un acte receptici, de tal forma que, mentre no es faci efectiva 
davant el Ple, la mateixa pot ser revocada (STC 214/1998) 
 
Vist el que disposa l’article 1.1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta 
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament presentada pel Sr. Ezequiel Real Colell. 
 
Segon.- Proposar al Sr. Manel Alós Creus, per a que sigui nomenat regidor d’aquest 
Ajuntament per la Junta Electoral Central per ser el següent candidat en nombre de 
vots obtinguts en les passades eleccions municipals dins la candidatura presentada 
per la formació Convergència i Unió. 
 
Tercer.- Traslladar certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central en 
compliment  del que disposa l’article primer de la instrucció de l’esmentada Junta de 
10 de juliol de 2003. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament en Benjamí Puig i Riu, tan 
àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució i efectivitat dels anteriors 
acords. 
 

 
 

3. Aprovació moció de rebuig a l’avantprojecte de L lei de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL).  

 
El  15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va 
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi 
econòmic.  
 
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a 
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que 
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi 
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i 
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc 
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de 
Barcelona. 
 
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi 
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten 
contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels 
serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament 



economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació 
dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es 
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens 
locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques. 
Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, en 
particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa 
pública global i representen només el 4’1% del deute públic. 
 
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de 
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en 
matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 
15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la 
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector 
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal 
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva 
pesada estructura. 
 
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que 
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis 
que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha 
d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia 
econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració 
més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment 
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés 
als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir 
el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. 
 
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els 
seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus 
municipis.  Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un 
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els 
electes locals. 
 
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de 
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis 
l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de 
qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, 
primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com 
defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els 
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la 
realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que 
més ràpidament respon als requeriments de la  ciutadania amb més eficiència i 
eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel  desenvolupament socioeconòmic del 
país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat 
un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i 
regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen 
vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus 
conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la 
seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació 
econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la 
garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves 
comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i 



pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i 
territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients 
i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en 
defensar la seva comunitat. 
 
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels 
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del 
servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de 
l’estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local 
que vol executar el Govern de l’Estat.  
 
Per tot això, L’AJUNTAMENT de Pinell de Solsonès reunit en ple, per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.  
 
Segon.- Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple 
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica 
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors 
desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i 
veïnes. 
 
Tercer..- Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres 
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i 
capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de 
l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense 
estigmatitzacions fàcils. 
 
Quart.- Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és 
hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però 
també d'un marc de finançament just i suficient, i fer-ho amb rigor, coneixement de la 
complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur. 
 
Cinquè.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en 
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
 
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Setè- Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament en Benjamí Puig i Riu, o 
persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució 
dels presents acords. 

 
 
 
 

 



4. Aprovació moció en suport als corresponsals de C atalunya Ràdio i 
defensa del servei públic dels mitjans de comunicac ió catalans.  

 
La direcció del Consell de Govern de la CCMA ha pres la decisió unilateral de 
prescindir, a partir de l'1 de maig, dels serveis de la xarxa de corresponsals territorials 
de Catalunya Ràdio. Una mesura que suposarà acabar definitivament amb un model 
d’èxit. Un model que ha permès donar veu als territoris indistintament de la seva 
influència, població o del seu color polític. 
 
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura 
nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i 
informaven dels fets importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà 
un dels trets diferencials de la Ràdio Nacional de Catalunya. 
 
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes 'freelance', que han treballat 
amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions 
que preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i 
ciutats. 
 
Pensem que aquesta decisió és la punta de l'iceberg d'un procés que portarà a la 
reducció i a la mínima expressió la radio pública catalana. És paradoxal que el Govern 
proclami la necessitat que Catalunya construeixi estructures d'estat i prescindeixi d'una 
de les principals: la ràdio pública. 
 
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns 
125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics 
s'ha reduït dràsticament mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a 
grups de comunicació privats passant dels 6 als 9,4 milions d'euros. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació per unanimitat  
 
ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer que l’oferta que dóna els mitjans de comunicació públics catalans, 
com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Agència Catalana de 
Notícies (ACN), ha tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del 
nostre país, en promoure l’ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i 
història, i en donar cobertura informativa a tot el territori català.  
 
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya garantir el pressupost 
suficient que permeti mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, 
així com el model actual i el lideratge de les audiències.  
 
Tercer. Instar la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar la decisió de prescindir, a 
partir de l’1 de maig, de la vintena de corresponsals desplegats per tot Catalunya i a 
seguir mantenint un model que per la seva presència permanent arreu del territori i la 
seva capacitat d’arribar amb immediatesa a qualsevol notícia, ha convertit Catalunya 
Ràdio, durant 30 anys, en l’emissora de referència en la informació territorial del nostre 
país 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a la Direcció de Catalunya Ràdio, a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a 



l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb 
representació en aquesta cambra.   

 
5. Aprovació del conveni de col.laboració amb el Co nsell Comarcal del 

Solsonès pel finançament de la implementació de pol ítiques de dones. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la 
comarca del Solsonès per l’any 2013.  
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca 
i l’aportació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès d’enguany, a raó de 0,75 € per 
habitant, és de 157,50 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte d’aquest 
acord.  
 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès 
i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès pel finançament de la implementació de polítiques 
de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2013 i procedir a la seva signatura.  
 
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.   
 
 
6. Aprovació de l’esmena a l’acta de les operacions  de delimitació entre 

els termes municipals de Bassella i de Pinell de So lsonès. 
 
Vist que a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Bassella i de Pinell de Solsonès s’han detectat l’existència d’errades materials en la 
descripció i identificació d’un tram de la línia de terme 
 
Atès que tant els dos ajuntaments afectats com la Generalitat de Catalunya han 
acordat procedir a l’esmena de l’acta de delimitació entre els termes municipals de 
Bassella i Pinell de Solsonès mitjançant la redacció, formalització si signatura d’una 
esmena a l’acta de delimitació que s’incorpora a la present acta com annex.  
 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Bassella i de Pinell de Solsonès.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   



 
 
7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l a taxa per la utilització 

privativa o l’aprofitament especial constituït en e l sòl, subsòl o vol de 
les vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments.  

 
 
Vista la proposta d’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments, per al proper exercici de 
2014. 
  
 
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció municipals. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals s’ha d’ajustar al que 
disposa l’article 178 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, en relació amb l’article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, referent al 
procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com amb els articles 15 i 
17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació 
de tributs per les Corporacions Locals. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat i, en qualsevol cas, amb la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies 
públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament que ha de 
regir durant el proper exercici econòmic corresponent a l’any 2014 i que figura com a  
annex del present acord:  
 
Segon.- Exposar els acords precedents al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Dins del citat termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que considerin convenients. 
 
Tercer.- Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit 
període d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà 
elevat automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Quart.- Disposar, tanmateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de l’ordenança  aprovada, 
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de 
gener de 2014. 
 



 
 

8. Assumptes sobrevinguts 
 
El Sr. Alcalde informa al Ple que amb posterioritat a la confecció de l’ordre del dia de la 
sessió s’ha considerat necessari el debat a la present sessió dels següents punts: 
 
8.A) Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya 
 
8.B) Proposta d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres “manteniment i 
conservació de la xarxa viària municipal” 
 
L’Alcaldia considera necessari el seu debat a la present sessió ja que els afers no 
poden ser demorats fins a la propera sessió 
 
El Secretari dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’ Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu: 
 
Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no compresos 
a la seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions Ordinàries sobre 
matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració 
d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista a 
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
L’Alcalde proposa la seva declaració d’urgència i la seva inclusió com a punts nº 8 A i 
8 B) de l’ Ordre del dia. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda declarar la urgència dels afers i 
incloure’ls i debatre’ls en aquest moment 
 
 
8 a) MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 
 
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la 
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que 
fa a les inversions com a la gestió ordinària. 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar 
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei 
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal 
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el 
nostre govern som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres 
pobles i ciutats. 
 
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i 
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el 
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres 
empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des 
del qual encara no es veu la llum. 
 
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General 
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís 
amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el 



ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres de 
l’Associació. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat,  
 
ACORDA: 
 
1. Manifestar la voluntat del municipi de Pinell de Solsonès d’exercir la seva sobirania 
fiscal. 
 
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre 
la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 
 
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya 
i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
8.B) Proposta d’adjudicació del contracte per a l’e xecució de les obres 
“manteniment i conservació de la xarxa viària munic ipal” 
 
Atesa la necessitat de procedir a l’adjudicació de les obres de “Manteniment i 
Conservació de la Xarxa Viària Municipal”, d’acord amb la documentació tècnica 
suficient que obra en l’expedient instruït a l’efecte. 
 
Atès que el pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de CATORZE MIL NOU-
CENTS SEIXANTA EUROS (14.960,00 €) més l’Import de TRES MIL CENT 
QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (3.141,60 €) en concepte d’IVA 
al tipus legal vigent aplicable; el que dóna un total de DIVUIT MIL CENT UN EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (18.101,60 €) de pressupost d’adjudicació per contracte. 
 
L’article 138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideren 
contractes menors els contractes d’import inferior a 50,000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, o0 a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, i que aquest 
tipus de contractes menors podran se adjudicats directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per la 
realització de la prestació, complint amb les normes establertes amb l’article 111 del 
mateix text legal, és a dir, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a l’expedient, a més, 
el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte 
quan normes específiques així ho requereixin.  
 
Per últim, en quant a procediment, l’article 29 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a 2013 de l’Ajuntament de Pinell remeten a la normativa bàsica en matèria de 
contractes, abans referida, reiterant la innecessàrietat de formació d’expedient 
administratiu sense perjudici del que estableixen les normes bàsiques de contractació. 
 
La competència per la contractació en les entitats locals ve regulada per la Disposició 
addicional segona del RDL 3/2011, que estableix en el seu apartat 1 que correspon als 
Alcaldes, com a òrgan de contractació respecte de contractes, entre els quals el 



d’obres, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, i en el seu apartat 2 
que atorga al Ple la competència com òrgan de contractació respecte dels contractes 
no mencionats en el punt primer anterior. 
 
Tenint en compte que els recursos ordinaris pressupostats per a l’exercici 2013 per 
l’Ajuntament de Pinell ascendeixen a la quantitat de 113.378,32 €, la contractació 
prevista supera el 10% dels referits recursos corrents i, per tant, en aplicació de la DA 
2, del RDL 3/2011, la seva contractació és competència del Ple de la Corporació. 
 
Vista la proposta i pressupost presentat per la empresa Transports i Excavacions 
Josep Ribera Pallisa, Casa Setó; per la realització de l’Obra “Manteniment i 
conservació de la xarxa viària municipal” per un preu IVA inclòs de 18.101,60 euros. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres anomenat “Manteniment i conservació de la 
xara viària municipal” a la empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa, per 
un preu de DIVUIT MIL CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (18.101,60 €) 
IVA al tipus vigent inclós. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la empresa adjudicatària i procedir, de forma 
potestativa, a la signatura del contracte administratiu corresponent, cas que les 
característiques de l’execució del contracte o altres motivacions o facin necessari. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde president En Benjamí Puig i Riu tan ampliament com en dret 
sigui possible per a l’execució del present acord. 
 
9. Donació de compte de decrets d’alcaldia  

 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels següents decrets d’alcaldia: 

 
•••• Decret núm. 16/13 de data 15 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 17/13, de 22 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 18/13, de 8 de març de 2013, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 19/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa 

aprofitaments especials a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.   
•••• Decret núm. 20/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa 

aprofitaments especials a ENDESA ENERGIA XXI, SL. 
•••• Decret núm. 21/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa 

aprofitaments especials a ENDESA ENERGIA SAU. 
•••• Decret núm. 22/13, de 16 de març de 2013, d’aprovació de factures i 

pagaments  
•••• Decret núm. 23/13, de 20 de març de 2013, Atorgant ajut econòmic de 200,00 

€ A L’Ajuntament d’Olius per la Trobada de Caramellaires de Solsona. – Aquest 
decret restarà sense efectes mitjançant la seva derogació o suspensió pels 



motius exposats per l’Alcalde en aquest acte i se’n donarà compte al Ple quan 
s’hagi dictat la corresponent resolució. 

•••• Decret núm. 24/13, de 21 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa 
aprofitaments especials a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.   

•••• Decret núm. 25/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 26/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 27/13, de 28 de març de 2013, de sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Lleida  de 1.101,00 euros i encarregar al CEDRICAT l’elaboració 
de l’inventari de referència d’Emissions. 

•••• Decret núm. 28/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de la liquidació del 
pressupost 2012. 

•••• Decret núm. 29/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i 
pagaments. 

•••• Decret núm. 30/13, de 3 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la 
taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies 
públiques corresponent als anys 2009 i 2010, a ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA S.L.   

•••• Decret núm. 31/13, de 5 d’abril de 2013, d’autorització de la inscripció de 
parella de fet a Jorge Miro Tutuach i Maria Pilar Bielsa Martin. 

•••• Decret núm. 32/13, de 5 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la 
taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies 
públiques corresponent als anys 2009, 2010 i 2011, a ENDESA ENERGIA XXI 
SLU.   

•••• Decret núm. 33/13, de 5 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la 
taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies 
públiques corresponent als anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, a ENDESA 
ENERGIA SAU. 

•••• Decret núm. 34/13, de 10 d’abril de 2013, nomenament del secretari 
accidental José Antonio Romero Tomás per actuar en les operacions de 
delimitació amb municipis limítrofs. 

•••• Decret núm. 35/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 
30.000,00 € per finançar l’actuació de rehabilitació de la primera planta de 
“l’Ajuntament vell”. 

•••• Decret núm. 36/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 553,52 
€ per finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de 
Pinell de Solsonès 2013. 

•••• Decret núm. 37/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 882,09 
€ corresponent al 90% del cost total de l’actuació d’un curs d’introducció a la 
vinicultura. 

•••• Decret núm. 38/13, de 16 d’abril de 2013, d’atorgament d’un ajut a l’Escola de 
Sant Climenç per la excursió de fi de curs. 

•••• Decret núm. 39/13, de 17 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 
37.594,34 € per finançar l’actuació de museïtzació de la torre i de l’església del 
castell de Sallent. 

•••• Decret núm. 40/13, de 19 d’abril de 2013, d’aprovació de factura i pagament. 
•••• Decret núm. 41/13, de 26 d’abril de 2013, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
•••• Decret núm. 42/13, de 26 d’abril de 2013, donant-se per assabentat de la 

modificació no substancial de l’activitat a l’explotació Viles. 



 
 
10. Informes de presidència i regidories. 
 

El Sr. Alcalde intervé per informar al Ple de la Corporació de les següents 
qüestions: 
 

a) S’informa que respecte a les modificacions de crèdit que es van aprovar en 
el ple anterior. s’ha enviat la documentació a tots els regidors explicant les 
causes fonamentals i argumentant la necessitat de modificar les partides. 
També argumenta que es van haver d’assumir les despeses de les 
nevades, reparació d’aiguats, hi ha subvencions que no han arribat... etc... i 
explica moltes altres activitats que no estan pressupostades i s’ha hagut de 
fer. L’alcalde facilita una explicació no exhaustiva atès que es comprova 
que tots els regidors van rebre via correu electrònic la documentació 
reclamada. 
 

b) El Sr. Alcalde proposa a la regidora Mariona Martín Grau per dur a terme 
les tasques que , fins a la data, realitzava el Regidor Ezequiel Real, que són 
la de Tinent d’alcalde i regidories de joventut, esports, cultura i 
ensenyament, exceptuant  la representació de l’ADF, que ho faria el 
Benjamí Puig Riu. La regidora Mariona Martin Grau accepta la proposta 
realitzada per l’Alcalde, tot i que aquesta delegació de funcions i 
nomenaments hauran de realitzar-se posteriorment mitjançant decret 
d’alcaldia, d’acord amb el que disposa la legislació de règim local. 

 
c) El Sr. Alcalde informa als regidors que la propera setmana es realitzarà la 

caminada popular pel municipi i que s’espera que el temps acompanyi a la 
organització i la jornada es pugui desenvolupar amb normalitat. 

 
d) El Sr. Alcalde informa als regidors que ja es troba a punt de maquetació el 

nou Butlletí informatiu anual de Pinell de Solsonès i que, properament els hi 
ensenyarà com ha quedat de forma definitiva. 

 
 

e) El Sr. Alcalde, per últim, informa que tot i que es va acordar arranjar el 
Camí de Madrona, proposa executar les obres cap al quart trimestre 
d’aquest any, ja que la Generalitat ha prorrogat els terminis d’execució i es 
considera millor esperar a veure si la liquiditat de la Generalitat millora. Amb 
tot, el Sr. Alcalde informa que el tècnic Raimon Guitart està treballant en el 
Plec de clàusules per la contractació. 

 
11. Precs i preguntes. 

 
La regidora Silvia Casals informa de les reunions mantingudes amb la ZER, per 
aprovar el pressupost 2013.   
 
Demana també informació sobre el tema del pis de sobre l’Escola. El Sr. Alcalde 
informa que hi ha una família amb dos fills que estan interessats, però no ho han 
confirmat. Hi ha sis o set famílies més interessades, però es valora que siguin de la 
comarca. I la preinscripció dels nens que era al març-abril ja la van fer (la família 
interessada) i al juny s’han de matricular. 



 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:40 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental 
certifico, i que una vegada llegida i trobada conforme la signen tots els 
assistents. 
 
 
L’ALCALDE      EL SECRETARI ACCIDENTAL
     
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 


