
ACTA DE 24 D’ABRIL DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 3/12 
Data: 24 d’abril de 2012   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:35 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Ezequiel Real Colell (s’incorpora a la sessió durant la lectura del punt 2) 
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 les sessions: ordinària del dia 28 de 
febrer de 2012 i extraordinària del dia 27 de març de 2012, les quals s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a la impleme ntació del 
dinamitzador/a rural a la comarca del Solsonès. 
 
Vist el Conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell per 
a la implementació del dinamitzador/a rural a la comarca del Solsonès, tramès pel 
Consell Comarcal.  
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la dotació recursos humans amb la 
col·laboració de la figura del/de la dinamitzador/a rural a l’ajuntament per a 
realitzar tasques relacionades amb el desenvolupament de les polítiques locals de 
joventut.  
 
Atès que enguany aquest ajuntament no té definides encara les activitats que es 
duran a terme dins el Pla Local de Joventut  l’any 2012 i per tant, no pot saber les 



necessitats reals de les tasques que pugui dur a terme la figura del dinamitzador/a 
rural i tenint en compte que el conveni té una vigència fins a 31.12.2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA pels vots a favor de 
l’Alcalde, el regidor Ezequiel Real, les regidores Mariona Martín i Vanesa Ginestà i 
l’abstenció de la regidora Sílvia Casals: 
 
PRIMER.- No aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a la implementació del dinamitzador/a rural 
a la comarca del Solsonès per a l’exercici 2012. 
 
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.   
 
 

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès pel f inançament de la 
implementació de polítiques de dones a la comarca d el Solsonès per 
l’any 2012.  

 
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 2012. 
 
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 d’enguany, a raó de 0,75 
€ per habitant, és de 162,75 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte 
d’aquest acord.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 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 2012 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.   

 
 

4. Adhesió, si s’escau, a la Federació de Municipis  de Catalunya. 
 
Vista la voluntat d’aquest ajuntament d’adherir-se a l’associació municipalista 
Federació de Municipis de Catalunya 
 



Atès que es disposa de la disponibilitat financera suficient per fer front a les quotes 
anuals fixades a raó de 0,1974994 € per habitant.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA pel vot favorable de 
l’Alcalde, del regidor Ezequiel Real, les regidores Mariona Martín i Vanesa Ginestà 
i l’abstenció de la regidora Sílvia Casals: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l’adhesió com a 
membre de ple dret, de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès,a tots els efectes legals 
que en siguin d’aplicació.   
 
SEGON.- Aprovar l’abonament d’una quota anual, fixada en 0,1974994 € per 
habitant i resultant un import de 42,46 € d’acord amb les dades oficials de població 
actuals del municipi, com a contribució a la Federació per al seu finançament.  
 
TERCER.- Facultar al senyor alcalde per a signar quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als 
efectes que siguin d’aplicació.    
 
 

5. Aprovació del certificat de final d’obra i l’act a de recepció de l’obra 
“Soterrament de les xarxes de serveis al C/ Major d e Sant Climenç”. 

 
Vist el certificat final de la direcció facultativa de l’actuació “Soterrament de les 
xarxes de serveis del C/ Major de Sant Climenç” i l’acta de recepció de l’esmentada 
obra, inclosa en el PUOSC 2010, emesos pel tècnic director de l’obra, Raimon 
Guitart i Garcia en data 17 d’abril de 2012. 

 
Per unanimitat dels membres, S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar el certificat de final i l’acta de recepció de l’obra: “Soterrament 
de les xarxes de serveis al C/ Major de Sant Climenç”, inclosa en el POUSC 2010.  
 
SEGON.-. Trametre aquesta documentació al PUOSC per tal de fer efectiu el 
cobrament de la subvenció. 
 
TERCER.-.  Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per signar tots aquells 
documents necessaris per a fer efectius aquest acord. 
 

 
6. Aprovació de l’addenda a l’acord per a la delega ció a la Diputació de 

Lleida de les facultats que l’ajuntament té atribuï des en matèria de 
gestió tributària i recaptació de tributs. 
 
Atès que de conformitat amb les competències delegades a la Diputació de Lleida 
en matèria de gestió de tributs, aquesta ha de tenir accés a les dades personals 
contingudes als fitxers responsabilitat de l’Ajuntament i s’ha de donar compliment 
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal i la seva normativa de desenvolupament aprovada per Real Decret 
1720/2007, de 21 de desembre.  



 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda a l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida 
de les facultats que l’ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i 
recaptació de tributs, que s’adjunta a aquesta acta com Annex I.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.  
 
TERCER.- Facultar al senyor alcalde per a signar quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 

 
 

7. Acord per a la delegació a la Diputació de Lleid a de les facultats que 
aquest ajuntament té atribuïdes en matèria de recap tació en via 
executiva de determinats ingressos de dret públic. 
 
El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les 
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de 
Dret Públic. 

 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva 
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de 
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, 
dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, 
a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o 
forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en 
virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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 Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les 
facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la 
Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té 
atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic procedents de 
resolucions sancionadores fermes que conclouen amb la imposició d’una sanció, 
amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el 
present acord: 

 
SEGON.- CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ 
 
1) Les facultats de recaptació, en període  executiu, tant de deutes per rebut o per 
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs 
i/o Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que 



comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació 
aplicable i, si de cas, les següents: 
 
a) Practicar les notificacions  col.lectives en deutes per rebut o cobrament 
col.lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
 
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 
 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i 
executiva. 
 
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les. 
 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes 
les actuacions conduents a aquest fet. 
 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, 
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
 
k) Acordar la suspensió del procediment. 

 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions 
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics. 
 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació 
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida. 
 
TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI 
 
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta 
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de 
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents: 
 
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o 

d’ingrés directe. 
b) Aprovació del calendari de cobrança. 
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació 

individual en cas de liquidacions d’ingrés directe. 
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança. 
f) Dictar la providència de constrenyiment. 
g) Confeccionar el plec de càrrecs. 
 



QUART.- CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ 
 
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels 
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 
 
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a 
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de 
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació  Provincial en ús de la seva 
potestat  reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim 
Local. 
 
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de 
Lleida  percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a 
l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida 
(BOP núm. 176, de 18 de desembre de 2008) en els termes següents: 

 
• 7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%. 
• 15 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 

%. 
• 100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament. 
• 100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament. 
 
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran 
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es 
realitzin a l'Ajuntament. 
 
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 
 
5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici 
anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3). 
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte 
corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre 
anterior. 
 
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a 
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació: 
 
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i 

liquidacions d’ingrés directe. 
 
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent 

de cobrament. 
 
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de 

càrrec, de data o de pendent. 
 

Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes 
les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de 
data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o 
objeccions que cregui oportuns. 



 
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, 
la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a 
la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial 
pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del 
servei. 

 
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui 
objecte del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la 
Diputació de Lleida la següent documentació: 

 
a) Providència de constrenyiment. 

 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i 

totals. 
 

c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb 
el disseny del Departament d'Informàtica de la  Diputaciò de Lleida. 

 
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del 

padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la 
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
f)  Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut 

de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de 
liquidacions d’ingrés directe. 

 
g)  Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, 

execucions subsidiàries i altres supòsits. 
 

CINQUÈ.- ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
 

Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en 
vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació 
al Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc 
anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en 
contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la 
seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 

 
SISÈ.- El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes 
que per la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida. 

 
SETÈ.- Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present 
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 7.2 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. 

 
 



8. Incoació d’expedient de restitució de la legalit at urbanística. 
 

Atès el procediment sancionador tramitat en aquest ajuntament per infracció 
urbanística, en què queda provada l’existència de la construcció d’un femer-fossa a 
la finca l’Avellana, sense la pertinent autorització administrativa que ho empari i 
considerant les actuacions efectuades com a no legalitzables com a resultat de 
l’esmentat procediment, és necessari l’inici d’un procediment de restauració de la 
realitat física alterada i l’ordre jurídic alterat. 

 
De conformitat amb l’informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la 
legislació aplicable, i els informes tècnics que consten als expedient de legalització 
de l’obra efectuada i del procediment sancionador tramitat. 

El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Incoar expedient per a l’adopció de mesures de restauració de la realitat 
física alterada de les actuacions següents:  
 
Obres de construcció d’un femer-fossa a la finca l’Avellana, coordenades UTM X: 
364.300 Y: 4.646.330, en un trencant a mà dreta, del camí de la C-149a a 
Madrona, prop de la carretera C-149a. D’acord amb l’informe tècnic derivat de la 
inspecció realitzada pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Albalate i 
Bosquet en data 21 de setembre de 2010, les obres executades són les següents:  
 
• S’ha procedit a la rompuda de terreny forestal en una superfície d’uns 3.000 m². 
• S’han efectuat treballs de desmunt i terraplenat de terres per a la formació 

d’una plataforma de més de 50 metres de llarg i uns 50 metres d’amplada que 
ha servit per a la construcció d’una bassa-femer de lixiviats o purins.  

• Que la profunditat de la bassa no s’ha pogut constatar atès que el dia de la 
inspecció es trobava gairebé plena de purins i fems. 

• Que els paraments inclinats de la bassa estan revestits amb formigó, però no 
es pot constatar el gruix d’aquest revestiment, ni si aquest disposa de malla 
electrosoldada, ni si s’han utilitzat altres materials per a la seva 
impermeabilització. 

• Per tant, no es pot afirmar que la bassa disposi de la impermeabilització 
adequada, que impedeixi que els líquids (purins o lixiviats) que conté la bassa, 
puguin contaminar o estiguin contaminant actualment el subsòl d’aquests 
terrenys. 

 
És responsable d’aquestes obres el Sr. Ramon Angrill Caelles, tenint en compte els 
antecedents i la resta de circumstàncies que consten en aquest ajuntament i en 
l’expedient del procediment sancionador tramitat per aquests fets.   

 
SEGON. Donar audiència al Sr. Ramon Angrill Caelles, per un termini de quinze 
dies perquè es presenti a les dependències d’aquest Ajuntament i examini 
l’expedient als efectes que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions 
que estimi pertinents, conforme a l’article 268.2 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de Catalunya. 

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 



9. Sol·licitud d’ajut econòmic presentat pel Sr. Ja ume Bajona Vendrell, en 
representació de l’equip de Sant Climenç, per a la lliga comarcal de 
botifarra 2011-2012. 

 
Vista la sol·licitud del Sr. Jaume Bajona Vendrell com a representat de l’equip de 
Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra, presentada a aquest Ajuntament 
amb registre d’entrada número 93 de data 18 d’abril de 2012, en la qual es 
demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses ocasionades per la 
participació a la lliga comarcal de botifarra 2011-2012. 
 

 Atès que aquesta subvenció està prevista en el pressupost nominativament. 
 
 El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 

PRIMER.- Atorgar a l’equip de botifarra de Sant Climenç. un ajut econòmic per un 
import de 184,66 €, per fer front a les despeses ocasionades per la participació a la 
lliga comarcal de botifarra 2011-2012. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Bajona Vendrell  en representació de 
l’equip de Sant Climenç, de la lliga comarcal de botifarra. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords. 

 
 
10. Assumptes sobrevinguts. 

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova 
per unanimitat.  
 
 
(1) Ratificació conveni de cessió d’instal·lacions,  projecte, permisos i 
servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Dis tribución Eléctrica 
S.L.U. 
 
Un cop llegit el document de cessió d’instal·lacions, projecte, permisos i servitud de 
pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. on pacten que 
l’Ajuntament cedeix la titularitat del projecte elèctric anomenat “Nova electrificació 
de línia subterrània de baixa tensió a St. Climenç” al TM de Pinell de Solsonès. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Ratificar el conveni de cessió d’instal·lacions, projecte, permisos i 
servitud de pas sobre terrenys a favor d’Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. i 
procedir a la seva signatura. 
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde o la persona que designi per la signatura de tots els 
documents que siguin necessaris per l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 
11. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 



 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 

 
•••• Decret núm. 12/12 de data 28 de febrer de 2012, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
 
•••• Decret núm. 13/12, de 21 de març de 2012, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
 

•••• Decret núm. 14/12, de 28 de març de 2012, d’aprovació de la liquidació de 
l’exercici 2011 . 

 
•••• Decret núm. 15/12, de 2 d’abril de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic de 

480,00 € a l’Equip futbol sala del municipi. 
 

•••• Decret núm. 16/12, de 3 d’abril de 2012, d’autorització al Consell Comarcal 
per disposar dels terrenys necessaris per dur a terme l’actuació Regeneració 
espais rurals i millora dels serveis turístics a la Comarca del Solsonès. 

 
•••• Decret núm. 17/12, de 10 d’abril de 2012, d’aprovació de factures i 

pagaments. 
 

•••• Decret núm. 18/12, de 13 d’abril de 2012, d’acceptació de comunicació 
ambiental presentada pel Sr. Joan Esteve, consistent en l’ampliació de la seva 
explotació ramadera. 

 
•••• Decret núm. 19/12, de 18 d’abril de 2012, d’aprovació de la certificació 

tècnica setena i última de l’obra de Soterrament de les xarxes de serveis al 
carrer Major de St. Climenç. 

 
 
12. Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments. 

 
No n’hi ha. 

 
 
13. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa que finalment s’ha anul·lat la reunió que tenia concertada avui 
amb la Directora de l’ICAEN per les sol·licituds de subvencions dels/de les 
veïns/nes del municipis per a la instal·lació de plaques solars. S’ha posposat pel 
dia 21 de maig.  
 
Segon.- Explica que va tenir una conversa amb el Diputat Sr. Marc Escarré pel 
tema de la petició d’aquest ajuntament d’instal·lació de barreres de protecció a la 
Ctra. 149a al seu pas per Pinell de Solsonès, titularitat de la Diputació de Lleida.  
 
Tercer.- Comenta que el proper 6 de maig hi ha organitzada la primera caminada 
popular del municipi, que transcorrerà per la “Ruta de les mentides” i tindrà un 



recorregut de  12 quilòmetres. També informa que hi ha prevista la tradicional 
xerrada amb els veïns del municipi el dia 5 de maig. 
 
 
El regidor Ezequiel Real explica que va rebre la visita d’un regidor de l’Ajuntament 
de Pinell de Brai i que va anar molt bé. Van acordar que l’excursió del municipi 
d’enguany serà a Pinell de Brai i més endavant ells vindran aquí. 
 
 
La regidora Sílvia Casals explica que el dia 21 de març va assistir a una reunió de 
la  ZER, en la qual es va aprovar el pressupost de l’exercici 2012. També informa 
que el passat 22 de març a l’escola de Pinell va haver-hi una reunió per presentar 
el balanç dels comptes de l’any 2011 i el pressupost de 2012. 
 
 

14. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:35 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex I. Acta Ple ordinari 24 d’abril de 2012 
 
 
 
ADDENDA A L’ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ  DE LLEIDA DE LES 
FACULTATS QUE L’AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA  DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS 
 
D’acord amb l’abast de les competències delegades a la Diputació de Lleida mitjançant l’acord 
corresponent, s’annexa al contingut de l’anterior les següents previsions, en compliment del 
previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal i la seva normativa de desenvolupament aprovada per Real Decret 1720/2007 de 21 
de desembre. 
 
La Diputació, mitjançant l’Organisme Autònom Gestió i Recaptació de Tributs Locals (en 
endavant, OAGRTL), ha de tenir accés a les dades personals contingudes als fitxers 
responsabilitat de l’Ajuntament, configurant-se com a Encarregat del Tractament. Al mateix 
temps, de totes aquelles generades, captades i obtingudes de les que OAGRTL decideixi la 
finalitat del tractament es constitueix com a Responsable del Fitxer. En virtut d’això 
s’estableixen les següents estipulacions:  
 

1. Tractar les dades facilitades conforme les instruccions de l’Ajuntament i el contingut al 
present acord, restant prohibit el tractament amb finalitats diferents a les establertes. 

2. En el règim de Comunicacions de Dades realitzades per l’OAGRTL en l’exercici de la 
competència delegada, s’estarà a allò previst a l’Annex I. 

3. En el desenvolupament de les competències de gestió tributària, recaptació voluntària i 
executiva, realitzades per l’OAGRTL, per la signatura de l’acord corresponent, 
s’entendrà adoptada l’autorització prèvia de l’Ajuntament per la cessió o transferència 
de dades en compliment de la normativa tributària d’aplicació. 

4. L’OAGRTL, en el tractament de les dades, aplicarà les mesures de seguretat de nivell 
bàsic i mig previstes al seu Document de Seguretat, que en la seva part pública estarà 
a disposició de l’Ajuntament per la seva consulta o mitjançant la descripció prevista a 
l’Annex II. 

5. A la finalització de la delegació de competència la Diputació haurà de tornar totes les 
dades personals que hagi tractat fins al moment, així com tots aquells suports que 
continguin dades personals corresponents als fitxers de l’Ajuntament. No obstant, i com 
a Administració Pública delegada, la Diputació, a través de l’OAGRTL, haurà de 
conservar aquelles dades generades en el desenvolupament de les competències 
atribuïdes i en el deure de conservació de les actuacions realitzades com a 
Responsable de Fitxer. 

 
Per altra banda l’Ajuntament està obligat a: 
 

1. Fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa 
de desenvolupament, especialment el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre 
mitjançant el qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament: 

a. Compliment dels tràmits d’inscripció dels fitxers dels que l’Ajuntament és 
titular, segons el procediment previst per als fitxers de titularitat pública 
establert a l’Article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de caràcter personal. 

b. Complir amb el deure d’informació i confidencialitat en el tractament de 
dades personals contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés. 



c. Sol·licitar el consentiment del titular de les dades en cas que es produeixi 
un tractament amb finalitats diferents de les que van justificar la seva 
obtenció o, davant possibles cessions de dades a tercers diferents del 
titular. 

d. Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió 
de dades a tercers, per qualsevol medi que permeti acreditar el seu 
atorgament. 

e. Adoptar les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les 
dades tractades. 

 
 
 
Lleida, a__________de__________de 20_____ 
 
 
Per la Diputació     Per l’Ajuntament de_______ 
El President     Alcalde 
 
 
 

El secretari general de la Diputació 
 
  
 

ANNEX I.- TRACTAMENTS DE DADES PER COMPTE DE TERCER S I COMUNICACIONS 
DE DADES 

 
 
Davant la possibilitat de realitzar comunicacions de dades a tercers, tan la Diputació, l’OAGRTL 
i l’Ajuntament observaran les següents estipulacions: 
 

a. No s’entendrà com una comunicació de dades les realitzades entre la Diputació i 
l’OAGRTL, en tant que aquest desenvolupa les funcions de recaptació i gestió 
tributària per compte de la Diputació i, per tant, estaria a l’empara dels articles 20 a 
22 del Real Decret 1720/2007, en relació a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999. 

b. Atesa la naturalesa i l’objecte de l’acord de delegació, les transferències de dades 
personals del padró de contribuents a l’Agència Tributària i organismes anàlegs, 
no es consideraran en cap cas cessió de dades als efectes de l’article 21 de la Llei 
Orgànica 15/1999 i el Real Decret 1720/2007, sinó actuacions materials, tècniques 
o de serveis que es realitzen per compte de l’Ajuntament. 

c. La Diputació, i en el seu cas l’OAGRTL no podrà comunicar les dades de les que 
tingui coneixement a tercers no autoritzats, excepte en aquells supòsits previstos 
per la llei d’aplicació o bé pel compliment d’obligacions derivades del tractament i 
titularitat del fitxer per l’Ajuntament. 

d. En relació al punt anterior, la Diputació només transferirà/cedirà dades personals 
per compte de l’Ajuntament, en el compliment de les obligacions derivades de la 
Llei 2/2004 d’Hisendes Locals per la gestió tributària i de la Llei 30/1992 
reguladora del procediment administratiu, així com en compliment de tota 
normativa d’aplicació a l’abast de l’acord de delegació concret. 
 

 
ANNEX II.- MESURES DE SEGURETAT APLICABLES AL TRACT AMENT DE DADES 
OBJECTE DE L’ACORD DE DELEGACIÓ.  
 



Al tractament de dades personals derivat de l’acord de delegació, la Diputació aplicarà, amb 
caràcter general, les mesures de seguretat de nivell mig previstes al Real Decret 1720/2007 de 
21 de desembre mitjançant el qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i establertes al 
Document de Seguretat de que disposa la Diputació. 
 
Correspondran al nivell mig  de protecció les següents mesures: 
 

1. Adopció del corresponent Document de Seguretat. 
2. Garantir les mesures de seguretat adequades durant la transmissió de dades entre 

Diputació/OAGRTL i Ajuntament, així com garantir la seguretat i no repudi de la 
comunicació de dades a terceres administracions mitjançant sistemes telemàtics. 

3. Adoptar les mesures necessàries per tal d’informar al personal de la 
Diputació/OAGRTL de les funcions i obligacions en el tractament de dades 
personals, bé sigui mitjançant plans de formació o bé pel submissió del personal al 
previst al Reglament Intern de Tractament de dades personals. 

4. Establiment d’un sistema d’identificació i autenticació, per a l’accés a les dades del 
personal autoritzat al seu tractament, i limitació dels intents d’accés reiterat al 
sistema mitjançant noms d’usuari i contrasenya, detectant aquells accessos no 
autoritzats. 

5. Establiment de controls d’accés al personal dedicat al tractament de les dades 
corresponents als fitxers de l’Ajuntament, amb la definició del personal i/o 
departament assignat i limitant l’accés als recursos necessaris per al 
desenvolupament de l’acord de delegació. 

6. Adopció de les mesures adequades per al tractament de suports que siguin 
utilitzats per emmagatzemar dades personals corresponents als fitxers de 
l’Ajuntament, en cas que es generin, identificant contingut i suport, així com adoptar 
mesures per evitar la seva sostracció o alteració en cas de trasllat. 

7. Realització de les corresponents copies de seguretat dels sistemes de tractament, 
diàriament, i gestió dels suports generats en funció d’allò previst a l’apartat anterior. 

8. Nomenament del corresponent Responsable de Seguretat de la Diputació/OAGRTL 
en el tractament de les dades a les que es pugui tenir accés. 

9. Realització de la corresponent auditoria biennal dels sistemes d’informació i 
tractament tan del suport informatitzat com del suport paper. 

10. Establiment d’un registre d’entrada i sortida de suports, en cas que se’n generin. 
11. Les dependencies on es custodien els equips tècnics de tractament de les dades 

proporcionades a l’Ajuntament, estan degudament restringides al personal 
autoritzat de la Diputació/OAGRTL.  

12. Establiment d’un Registre d’incidències amb la inclusió de tots aquells processos 
de recuperació de dades que afectin a les dades contingudes als fitxers de 
l’Ajuntament, prèvia autorització del Responsable de Fitxer, o en el seu cas, per 
delegació, del Responsable de Seguretat.  

 


