
 
ACTA DE 25 DE JUNY DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 03/13 
Data: 25 de juny de 2013   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 21:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Sílvia Casals Vila  
Manel Alòs Creus 
 
Excusa la seva absència la regidora Vanessa Ginestà Capdevila 
 
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 l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2013, la 
qual s’aprova per unanimitat dels assistents, amb l’abstenció del regidor Ezequiel Real, atès 
que no era present al ple. 

 
 
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr.  Manel Alòs Creus.   
 

Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, per acord de ple en sessió ordinària de data 2 
de maig de 2012, va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària del Sr. 
Ezequiel Real i Colell del càrrec de regidor d’aquest ajuntament, en compliment de l’article 
9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

 
Atès que l’ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central que fossin enviades les 
credencials del Sr. Manel Alòs Creus, per ser el següent a la llista de les eleccions municipals 
celebrades en data 22 de maig de 2011 i dites credencials van ser rebudes per aquest 
ajuntament el dia 24 de maig de 2013, amb registre d’entrada núm. 124. 

 
 El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA: 



 
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió del Sr. Manel Alòs Creus del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, en substitució del regidor Ezequiel Real i Colell, d’acord 
amb la renúncia voluntària presentada per aquesta. 

 
Acte seguit, en compliment del procediment legalment establert a l’efecte, l’Alcalde passa a 
preguntar al Sr. Manel Alòs Creus, si: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” (article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques) 

 
A continuació el Sr. Manel Alòs respon: sí ho juro 

 
Tot seguit, l’Alcalde pronuncia unes paraules de benvinguda.  
 
Efectuada la presa de possessió com a regidor, s’incorpora a la sessió el Sr. Manel Alòs 
Creus.  

 
 
3. Aprovació del compte general de l’exercici 2012.  
 

Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Pinell de Solsonès el compte 
general corresponent a l’exercici 2012 i sotmès a informació pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions dins el termini establert.  

 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2012. 

 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin necessaris. 

  
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. Donació de compte dels informes de morositat de l’exercici 2012. 
  

L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que estableix la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’adjunten 
els informes trimestrals presentats per l’interventora municipal, sobre el compliment dels 
terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de 
casa entitat local, que inclou el número i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’està incomplint a la data de finalització de cada trimestre, corresponent a l’exercici 
2012, i es procedeix a detallar el resum de l’informació.  

 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 

 



PRIMER.- Ratificar els informes trimestrals sobre el compliment de terminis previstos en el 
pagament de les obligacions de l’entitat local dels quatre trimestres de l’exercici 2012. 

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

 

 
5. Aprovació, si s’escau, del Conveni entre l’Ajunt ament de Pinell de Solsonès i el 

Consell Comarcal del Solsonès per al finançament de  les obres incloses en el 
“Projecte bàsic i d’execució de les sobres de condi cionament de diversos 
camins, per a la prevenció d’incendis forestals a l a comarca del Solsonès – 
Anualitat 2012”.   

 
Vist el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
en relació al Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de diversos camins, 
per a la prevenció d’incendis forestals a la comarca del Solsonès – anualitat 2012 -  (camí de 
l’Hostal Nou a Sant Climenç; millora de vials i construcció de dos guals de formigó), que 
compta amb un pressupost total de 32.460,91 € (26.824,92 € i 5.633,71 € d’IVA) 

 
Atès que l’esmentat conveni té com a finalitat reflectir els compromisos de cooperació entre 
el Consell Comarcal del Solsonès i aquest ajuntament, per al finançament de les obres 
incloses en el projecte esmentat, de conformitat amb l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, 
per la qual es convoquen per a l’any 2012 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a 
finques de titularitat pública destinats a la gestió forestal, la recuperació del potencial forestal 
i prevenció d’incendis, la diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització 
dels productes forestals. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès és el promotor de les actuacions i s’encarregarà 
de la seva preparació, adjudicació, execució i justificació; aquest aportarà amb la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici, la quantitat de 4.618,20 € i 
l’Ajuntament l’import de 969,82 €. Aquesta aportació econòmica tindrà lloc un cop executades 
les obres. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès en relació al “Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de 
diversos camins, per a la prevenció d’incendis forestals a la comarca del Solsonès – anualitat 
2012 -  (camí de l’Hostal Nou a Sant Climenç)” i procedir a la seva signatura.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 969,82 € amb càrrec a la partida 465.00/16 del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   
  

 
6. Ratificació de l’adhesió al Conveni de col·labor ació entre l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya i el Consell Comarcal del Sols onès, per a la realització de 
l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de sal ut pública.  



 
Considerant que el Consell Comarcal del Solsonès té prevista l’aprovació del conveni de 
col·laboració, per la realització de l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública 
amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya du a terme les activitats que consten a 
l’annex del conveni esmentat, sense cap tipus de contraprestació econòmica, consistents 
en la gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi de les aigües de 
consum públic, gestió del risc per a la salut en establiments públics i els indrets habitats, 
així com també del risc derivat dels productes alimentaris.  
 
Atès l’interès de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en la prestació d’aquests serveis per 
part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
Atès que en data ?? l’Alcalde d’aquest ajuntament va resoldre l’adhesió de Pinell de 
Solsonès a l’esmentat conveni, havent-se de retificar el sessió ordinària del ple municipal, 
en compliment de la resolució d’alcaldia.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al Conveni entre el Consell 
Comarcal del Solsonès i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la realització de 
l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.  

 
 
7. Llicència d’obres sol·licitada pels veïns de la parròquia de Santes Creus per a 

la reforma del cementiri de les Santes Creus.  
 

Atesa la instància presentada pels Srs. Pere Torra, Victòria Ribera i Josep Jounou, veïns de 
la parròquia de Santes Creus ubicat al terme municipal de Pinell de Solsonès, en aquest 
Ajuntament en data 3 d’abril de 2013, en la què es sol·licita llicència d’obres per a la reforma 
en el cementiri de les Santes Creus, dins del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, el Sr. Antoni 
Albalate i Bosquet, a petició de l’Ajuntament de Pinell, adjuntat darrera d’aquesta llicència, de 
data 10 de juny de 2013. 
 
Atès que a l’escrit de sol·licitud es demana una exempció de l’impost sobre construcció, 
instal·lació i obres, aplicable a la llicència d’obres, així com d’un ajut econòmic per fer front a 
les despeses d’execució del projecte.  
 
Vist l’article 6è de la Ordenança fiscal número 4 d’aquest ajuntament, reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres als Srs. Pere Torra Folch, Victòria Ribera i Josep 
Jounou, veïns de la parròquia de Santes Creus, ubicada al terme municipal de Pinell de 
Solsonès, per a la reforma del cementiri de les Santes Creus, d’acord amb la memòria 
valorada aportada, redactada per l’arquitecte tècnic David Roca Sant, amb número de 
col·legiat 686, per a l’execució de les següents actuacions: 
 



•  Rejuntat de parets de pedra vista existent (cares interior i exterior del cementiri) 
• Paviment de formigó en el perímetre dels nínxols. 
• Regularització i anivellament del terra del cementiri, amb estesa de graves. 
• Arrebossat de les parets laterals dels nínxols. 
• Construcció d’un voladís en la coberta existent, mitjançant estructura de pilars d’acer de 

diàmetre 150mm i coberta de formigó armat i teula àrab envellida, amb formació de 
cornisa com l’existent. 

• Treballs de pintura de la porta d’accés. 
• Les obres es desenvoluparan d’acord amb el contingut de la memòria valorada adjunta a 

la sol·licitud, i la concessió d’aquesta llicència d’obres resta condicionada a:  
 

- L’aportació del document d’assumeix de direcció de l’obra, redactat i signat 
per tècnic competent (arquitecte tècnic es suficient). 

- L’aportació del document de coordinació de seguretat i salut de l’obra, 
redactat i signat per tècnic competent (arquitecte tècnic és suficient) 

 
• Per al rejuntat de les parets de paredat de pedra, caldrà utilitzar un morter del mateix 

color que l’original que encara es conserva. 
• Per als arrebossats de les parets laterals, caldrà utilitzar un morter del  mateix color que 

l’original dels junts de la pedra vista, que encara es conserva, o pintar els arrebossats 
nous amb pintura que conservi dit cromatisme. 

• Pel que fa al moviment de terres per als fonaments i anivellats de terres, caldrà tenir en 
compte que en cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques es 
recorda l’obligatorietat de comunicar-ho als organismes competents. 

• En totes les obres incloses en aquesta sol·licitud, s’ha de garantir que els materials, i els 
sistemes constructius, siguin coherents formalment amb el caràcter de l’àmbit territorial 
on siguin emplaçats d’acord amb els criteris establerts pel planejament territorial i el 
planejament urbanístic vigent. 

• Abans de l’inici de les obres caldrà presentar la documentació del contractista (I.A.E.). 
• Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 

sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
• Cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el 

compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 

SEGON.- No concedir llicència d’obres per a la construcció d’un voladís en la coberta 
existent, mitjançant una estructura de pilars d’acer de diàmetre 150 mm., i una alçada d’uns 4 
metres, amb coberta de formigó armat i teula àrab envellida, amb formació de cornisa com 
l’existent, atès que l’informe tècnic ho informa desfavorablement  

 
Cal estudiar i valorar la necessitat de disposar d’aquests dos pilars de tanta alçada, per un 
voladís de tant escassa dimensió (60cm de vol) i si es considera que són necessaris, caldrà 
donar una alternativa que sigui més adient en quan a materials, en relació a la capella 
romànica. 

 
TERCER.- Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions generals: 

 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades. 
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o desfer les 

obres.  
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
4. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les residuals 

es portaran a la xarxa general de clavegueres. 



5. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el projecte, el 
tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els plànols i la documentació 
que composen el projecte presentat. 

6. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, abans o 
després d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una renúncia expressa, 
es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el mateix termini, haurà de fer-ho 
el promotor, manifestant i aportant un nou assumeix de direcció del tècnic director de les 
obres. 

7. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que qualsevol 
modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a què resolgui. 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 
disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE). 

9. En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació d’una grua, 
se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per aquesta instal·lació i 
acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la preceptiva assegurança de danys. 

10. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits de 
materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar de l’Ajuntament 
l’ocupació de la via pública.   

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 

 
Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es comenci en el 
termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la data de la seva notificació 
de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga que s’entendrà concedida “ope legis”, 
per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquestes sol·licitin abans del termini 
previst pel començament i acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas 
sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota vegada quedarà subjecte al pagament de l’import 
que resultés de l’aplicació de les Normes de càlcul per l’import sobre construccions, 
instal·lacions i obres, sobre la resta d’edificació pendent d’execució. 
  
QUART.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres, per ser declarada l’actuació d’especial interès  utilitat 
municipal, atès que no es disposa de cementiris de titularitat municipal i és imprescindible l’ús 
dels cementiris existents, propietat del Bisbat de Solsona i gestionats pels veïns de la 
corresponent parròquia.  

 
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 

  
 Pressupost d’execució material: 3.740,00 € x 1,5 % (ICIO) = 56,1 €  

Bonificació del 95%: 53,30 € 
 
TOTAL ICIO: 2,8 € 

 
SISÈ- Notificar aquesta resolució als interessats. 

 
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signat tots els documents necessaris per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
8. Aprovació del Registre Municipal d’animals de compa nyia  



 
Vista l’obligatorietat dels Ajuntaments crear un registre municipal d’animals de companyia, 
segons allò establert en el DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d'animals de companyia. (DOGC núm. 2798 publicat el 
04/01/1999). 
 
Atès que el Conseller del D’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha 
comunicat als Ajuntaments l’entrada en funcionament del nou programari informàtic per tal de 
que els Ajuntaments puguin inscriure en el registre municipal, els animals de companyia. 
 
Per tot l’exposa’t, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del registre municipal d’animals de companyia per tal de donar 
compliment a allò establert en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, i que s’iniciïn els 
tràmits pertinents per al seu funcionament. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a procedir a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius els presents acords. 
 

 
9. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a la cel ebració de la Festa Major de 

Madrona 2013.  
 

Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 18 de juny de 2013, amb número 143, 
presentada pel Sr. Josep Rosells Capdevila, membre organitzador de la Festa Major de 
Madrona, i en la que es demana col·laboració econòmica per tal de finançar les despeses 
ocasionades per la Festa Major de Madrona, i la cessió de 90 cadires, una nevera i 4 tableros 
amb els corresponents cavallets, per portar a terme els diferents actes que s’organitzen. 
 
Atès que està previst nominativament al pressupost 2013. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 300,00 € per tal de finançar les despeses 
ocasionades per la Festa Major de Madrona. 
 
SEGON.- Autoritzar la cessió de 90 cadires, una nevera i 4 tableros amb els corresponents 
cavallets, per portar a terme els diferents actes que s’organitzen en la Festa Major de 
Madrona, amb el condicionant de que es retornin un cop finalitzada la Festa Major, en les 
mateixes condicions de com s’hagin trobat 
 
TERCER.- Notificar al Sr Josep Rosells Capdevila. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 

10. Adjudicació del contracte de serveis de redacció de l Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) i l’Inventari de Referència d’Emi ssions (IRE).  
 
Atès que per Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de data 13 de maig 
de 2013 s’ha atorgat un ajut a l’Ajuntament de Pinell de Solsonès de 1.101 € per a la redacció 



de l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES).  
 
Vista la proposta metodològica i el pressupost emès pel Centre de Desenvolupament Rural 
Integrat de Catalunya (CEDRICAT) de 2.202 € per a la redacció dels dos plans esmentats.  

 
Atès que d’acord amb els pressupostos que consten a l’expedient l’import dels honoraris per 
a la redacció de l’IRE i el PAES ascendeix a la quantitat de 2.202 € euros, considerant-se per 
tant un contracte menor segons l’art. 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que 
estableix que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació, complint les normes que estableix l’article 111. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar la redacció de l’Inventari de Referència d’Emissions i el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible de Pinell de Solsonès, d’acord amb la proposta metodològica i el 
pressupost de data 22 de març de 2013, al Centre de Desenvolupament Rural Integrat de 
Catalunya (CEDRICAT) pel preu total de 2.202 €.  

 
SEGON. Aprovar la despesa  corresponent per import de 2.202 €, amb càrrec a la partida 
227.06/92 del pressupost vigent.  

 
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 
pagament si escau. 

 
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquest acords.  

 
 

11. Assumptes sobrevinguts.  
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA per 
unanimitat.  

 
 

(1) Aprovació de l’expedient de modificació de crèd its del pressupost municipal 
núm. 1/2013. 

 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2013, en el 
qual consta l’informe favorable de la interventora. 
 
En l’exercici de les atribucions que confereixen al Ple les bases d’execució del vigent 
pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb l’establert en l’article 
42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 



PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris 
número 1/2013, en els termes que consten a l’expedient.  
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en 
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 
 

 
12. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

•••• Decret núm. 43/13 de data 26 d’abril de 2013, de canvi de data de la propera sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 2 
de maig.  

•••• Decret núm. 44/13, de 2 de maig de 2013, de nomenament de tinent d’Alcalde a la 
regidora Mariona Martín Grau. 

•••• Decret núm. 45/13, de 8 de maig de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.  

•••• Decret núm. 46/13, de 13 de maig de 2013, d’habilitació de la secretària interventora 
Esther Garrido Hernández, per la seva reincorporació del permís per maternitat. 

•••• Decret núm. 47/13, de 15 de maig de 2013, de sol·licitud d’un ajut directe a al 
presidència de la Diputació de Lleida per a finançar part del cost de portar a terme 
l’actuació de manteniment  conservació de la xarxa viària municipal del municipi de Pinell 
de Solsonès.  

•••• Decret núm. 48/13, de 16 de maig de 2013, de concessió d’un ajut de 300 € al Sr. Abel 
Real Colell per fer front a les despeses derivades de la Festa de la Serra de Sant Climenç 
2013. 

•••• Decret núm. 49/13, de 20 de maig de 2013, de sol·licitud d’un ajut de 200 € al Consell 
Comarcal del Solsonès per a les despeses de la celebració de la Festa Major de Sant 
Climenç 2013. 

•••• Decret núm. 50/13, de 23 de maig de 2013, d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès al conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya  i el Consell Comarcal del Solsonès per a la realització de l’encàrrec de gestió 
de prestació de serveis de salut pública.  

•••• Decret núm. 51/13, de 23 de maig de 2013, d’acceptació de la subvenció de 855 € del 
Departament de Justícia per tal de sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de 
Pau de Pinell de Solsonès.  

•••• Decret núm. 52/13, de 28 de maig de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.  

•••• Decret núm. 53/13, d’11 de juny de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.  

•••• Decret núm. 54/13, de 13 de juny de 2013, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300 € 
per tal de finançar les despeses derivades de la celebració de la Festa Major de Sant 
Climenç 2013. 



•••• Decret núm. 55/13, de 14 de juny de 2013, de sol·licitud d’una bestreta de 550,50 € 
corresponent al 50% de l’import d’ajut concedit per la Diputació de Lleida per a la 
redacció de l’IRE i el PAES.  

•••• Decret núm. 56/13, de 18 de juny de 2013, d’aprovació de la certificació primera i última 
de l’obra “Treballs de manteniment de la xarxa de camins del municipi de Pinell de 
Solsonès amb àrids reciclats de la construcció”, per un import de 10.841,60 €.  

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

No n’hi ha. 
 
 
14. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

Primer.- Explica l’estat dels procediments contenciosos administratius que s’estan tramitant al 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en relació a la bassa de purins realitzada sense 
llicència pel Sr. Ramon Angrill Caelles.  
 
Segon.- Informa que s’han encomanat bolígrafs i pins amb logotip de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès. 
 
Tercer.- Explica que s’han arreglat els camins del municipi i per fer les feines de desbrossar, 
s’esperarà un temps perquè no torni a créixer l’herba.  
 
Quart.- Fa saber al ple que el Consell Comarcal ha demanat a l’ajuntament el pagament de 
part de les despeses dels serveis tècnics del Consell.  
 
Cinquè.- comenta que s’ha acabat el termini del plaç fix que es tenia contractat per l’import 
de 220.000 €, i s’ha tornar a posar en un mateix termini fix amb un interès del 1,75 %. 
 
Sisè.- Informa que s’ha concedit per part de l’IEI una subvenció per l’edició del Full Informatiu 
del municipi.  
 
Setè.- En relació al compliment de la normativa de protecció de dades, es canviarà 
l’ordinador i es posarà un nou disc dur per a fer les còpies de seguretat. 
 
Vuitè.-  Explica que per a ocupar el pis de l’escola hi ha una nova família interessada a viure-
hi.  
 
Novè.- Informa que el Consell Comarcal del Solsonès té pendent d’executar un projecte de 
senyalització d’espais naturals i pel que fa al municipi de Pinell el cost que s’hauria d’assumir 
serien uns 1.000 €  aproximadament per un cost de 4.000 €. Debatut en el ple, s’acorda que 
per la informació de la que es disposa a data d’avui, no és d’interès pel municipi.  
 

 
 La regidora Mariona Martin informa de les passades reunions de la Junta del Centre Sanitari i 
 de la reunió de Serveis Socials al Consell Comarcal.  
 
 



15. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 21:15 
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 
 
 
 


