
ACTA DE 3 D’ABRIL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAOR DINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 02/14 
Data: 3 d’abril de 2014 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 19:50 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanesa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila 
Manel Alòs Creus 
 
 
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. Verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació U rbanística Municipal de 
Pinell de Solsonès.  
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 27 
de maig de 2013 va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès, supeditant-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional i degudament diligenciat, que incorporés 
tota una sèrie de prescripcions que en el propi acord de la CTUCC s’incorporaven i 
comunicaven a l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 
 
Vist el Text Refós elaborat pels tècnics Joan Carol Gilibert i Jaume Cuadrench i 
Bertran que incorpora totes i cadascuna de les prescripcions recollides en l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 27 de maig de 2013 i en 
l’informe tècnic annex al mateix. 
 
Atès que la competència per l’aprovació i verificació del referit Text Refós correspon al 
Ple de la Corporació, òrgan competent per l’adopció de l’anterior acord d’aprovació 
provisional del POUM, d’acord amb allò establert a l’article 85.1 del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost TRLUC, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer de 
modificació del TRLUC. 



 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar i verificar el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Pinell de Solsonès, redactat per Joan Carol Gilibert i Jaume Cuadrench i Bertan 
que incorpora totes i cadascuna de les prescripcions de l’acord d’aprovació definitiva 
del POUM de Pinell de Solsonès adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 27 de maig de 2013. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, tot adjuntant el referit text refós per duplicat i degudament 
diligenciat, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en 
suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als 
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde d’aquest Ajuntament, Sr. Benjamí Puig i Riu, tan 
àmpliament com en dret sigui possible, per a signat tots els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.  
 

 
2. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·labora ció entre el Consell 

Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell pel finançament de la 
implementació de polítiques de dones a la comarca d el Solsonès per a 
l’any 2014. 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de  pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del 
Solsonès per l’any 2014. 
 
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 158,25 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte d’aquest 
acord.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
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 2014 i procedir a la seva signatura.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde accidental o persona en qui delegui per a signar 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 
19:50 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 
 
 
 


