
 
ACTA DE 29 D’ABRIL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 3/14 
Data: 29 d’abril de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 18:15 hores a 19:35 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa 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. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.  
 
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 25 de febrer de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 3 d’abril 
de 2014, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions  al Parlament 
Europeu del dia 25 de maig.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar 
les meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 

 
La selecció s’efectua mitjançant l’aplicació informàtica tramesa per la Junta 
Electoral de Zona, la qual realitza el sorteig de forma aleatòria i en un document 
únic fa constar la identitat de tots dels membres titulars i suplents escollits.  

 
Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa 
d’eleccions al Parlament Europeu, que es celebraran el pròxim 25 de maig; el 
resultat és el que es detalla: 
 



PRESIDENT: Anna Serra Cases 
1er VOCAL: Sara Malé Estany 
2on VOCAL: Iris Viladrich Sánchez 
 
SUPLENTS: 
 
1er suplent PRESIDENT: Gemma Ribera Rafart 
2on suplent PRESIDENT: Mario Martínez García 
 
1er suplent 1er VOCAL: Jordi Llorens Casafont 
2on suplent 1er VOCAL: Rosaura Font Puigpiqué 
 
1er suplent 2on VOCAL: Lluís Viladrich Nadal 
2on suplent 2on VOCAL: Mariona Martín Grau 

 
 

3. Designació del representant de l’administració a  les eleccions al 
Parlament Europeu del dia 25 de maig.  

 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es 
duran a terme el proper 25 de maig per a l’elecció dels membres del Parlament 
Europeu. 
 
Atès que és necessària la designació d’una persona per a què actuï com a 
representant de l’administració el dia de les eleccions.  
 
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 
 
EL Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Designar a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich, amb DNI 78151318D per 
a actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès a les properes eleccions al Parlament Europeu que es celebraran el 
proper 25 de maig.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
 
4. Classificació de les proposicions presentades pe ls candidats de la 

contractació de la “Primera fase del Projecte de mi llora de camins 
rurals del nucli de població de Madrona, al TM de P inell de Solsonès”.  
 
Atès que per acord plenari de data 25 de febrer de 2014 es va aprovar l’expedient 
i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres consistents 
en l’execució de la “Primera fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli 
de població de Madrona”, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix 
es va procedir a aprovar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. 
 



Atès que en data 11 d’abril de 2014 s’ha procedit a l’obertura de les pliques de les 
empreses invitades, i a la valoració segons els criteris establerts en el Plec de 
Clàusules administratives. 
 
Atès que el tècnic director ha emès informe de valoració de les ofertes i s’ha 
proposat l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa d’acord amb el plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels candidats, tot atenent la 
proposta inclosa a l’informe de valoració de les ofertes redactat pel tècnic director, 
de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 
 

1. Àrids Romà, SAU. Preu: 90.878,10 €. Punts: 100 
2. Sorigué, SA. Preu: 91.060,35 €. Punts: 66,4 
3. M y J Grúas, SA. Preu: 91.000 €. Punts: 20,0  
4. Benito Arnó e Hijos, SA. Preu: 91.060,22 €. Punts: 19,9 

 
SEGON. Notificar i requerir a Àrids Romà, S.A.U, licitador que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà en 
què rebi el requeriment, presenti la documentació acreditativa de la possessió i 
validesa dels documents exigits en l’apartat primer de l’article 146 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la documentació justificativa 
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que 
sigui procedent. 

 
TERCER.- Realitzats els tràmits anteriors, que la Secretària emeti Informe-
Proposta i ho comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

5. Donació de compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 
2014.  

 
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’adjunta l’informe trimestral presentat 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 cada entitat local, que inclou el 
número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a 



la data de finalització del primer trimestre, corresponent a l’exercici 2014, 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 l’informe trimestral sobre el compliment de terminis previstos 
en el pagament de les obligacions de l’entitat local del primer trimestre de l’exercici 
2014. 

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

 
 

6. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Sr. P ere Ribera Rafart per a 
les despeses de l’equip de futbol sala de Sant Clim enç per a la 
temporada 2014.  

 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Sr. Pere Ribera 
Rafart en representació de l’equip de futbol sala de Sant Climenç per fer front a les 
despeses de l’equip durant la temporada 2014. 
 
Atès que aquest ajut està previst al pressupost vigent d’aquest ajuntament.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut de 480 € a l’equip de futbol sala de Sant Climenç per a 
les despeses de la lliga comarcal de futbol sala 2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al SR. Pere Ribera Rafart en representació de 
l’equip de futbol sala de Sant Climenç. 
 
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. Assumptes sobrevinguts.  
 

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

 
(1) Sol·licitud de col·laboració econòmica d’Òmnium  Cultural del 
Solsonès per a l’organització dels Premis Drac de l iteratura 2014. 

 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Sr. Ramon Segués 
Coromines en data 29 d’abril de 2014, en representació d’Òmnium Cultural del 
Solsonès, per a finançar part de la despesa ocasionada amb motiu de 
l’organització dels Premis Drac de literatura 2014. 
 
Atès que no hi ha consignat cap import per aquest concepte en el vigent 
pressupost municipal. 
 



Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut de 60 € a Òmnium Cultura del Solsonès per a 
l’organització dels Premis Drac de literatura 2014. 
 
SEGON.- Procedir a les modificacions de crèdit que siguin necessàries per a 
dotar de consignació la partida pressupostària corresponent en el pressupost 
vigent d’aquest ajuntament, atès que no està previst l‘ajut per a l’exercici 2014. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromines en 
representació d’Òmnium Cultural 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.  

 
 

(2) Aprovació inicial del “Projecte revisat de reha bilitació de la planta 
primera de “l’ajuntament vell” per a sala d’audiovi suals”. 

 
Vist el “Projecte revisat de rehabilitació de la planta primera de “l’ajuntament vell” 
per a sala d’audiovisuals”, amb un pressupost total de 124.092,06 € i redactat pel 
l’enginyer de camins Raimon Guitart i Garcia en data abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte revisat de rehabilitació de la planta 
primera de “l’ajuntament vell” per a sala d’audiovisuals”, amb un pressupost total 
de 124.092,06 € i redactat pel l’enginyer de camins Raimon Guitart i Garcia. 
 
SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, amb l’advertiment que en cas de no 
presentar-se al·legacions dins el termini indicat, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat d’adoptar cap altre acord. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Donació de compte de decret d’alcaldia.  

 
Seguidament es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret núm. 15/14, de 21 de febrer de 2014,  d’inici del procediment d’adjudicació 
del contracte d’obres de la “Primera fase del projecte de millora de camins rurals 
del nucli de població de Madrona, al TM de Pinell de Solsonès”.  
 
Decret núm. 16/14, de 25 de febrer de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 17/14, de 4 de març de 2014,  d’aprovació de la liquidació definitiva 
de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol 



i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Distribución 
Eléctrica, SL. 
 
Decret núm. 18/14, de 4 de març de 2014,  d’aprovació de la liquidació definitiva 
de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol 
i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Energía, SLU. 
 
Decret núm. 19/14, de 4 de març de 2014,  d’aprovació de la liquidació definitiva 
de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol 
i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Energía SAU. 
 
Decret núm. 20/14, de 6 de març de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 21/14, d’11 de març de 2014,  d’acceptació de la subvenció de 
800,00 € del Departament de Justícia per a les despeses del Jutjat de Pau de 
Pinell de Solsonès de l’any 2013.  

 
Decret núm. 22/14, de 14 de març de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament 
 
Decret núm. 23/14, de 21 de març de 2014,  d’aprovació de diverses factures i  
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 24/14, de 26 de març de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 25/14, de 26 de març de 2014, de sol·licitud a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs d’un ajut de 18.347,88 € per a finançar el 90 % del cost de l’actuació de 
rehabilitació de l’església de Sant Climenç.  
 
Decret núm. 26/14, de 27 de març de 2014, d’aprovació del pla pressupostari a 
mig termini i tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Decret núm. 27/14, de 28 de març de 2014,  de sol·licitud d’ajut de 15.000 € a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a finançar part del Projecte de rehabilitació de 
l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.  

 
Decret núm. 28/14, de 28 de març de 2014,  de sol·licitud d’una subvenció a 
l’Institut Català de les Dones per a diverses activitats promogudes l’any 2014. 
 
Decret núm. 29/14, de 28 de març de 2014,  d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2013. 
 
Decret núm. 30/14, de 2 d’abril de 2014 , de concessió de llicència d’obres a la 
Sra. M. Claustre Baixas Vicens per a l’execució de les obres incloses al “Projecte 
tècnic d’intervenció en coberta en coberta de la Casanova de Pinell”.   
 
Decret núm. 31/14, de 2 d’abril de 2014,  de concessió de llicència d’obres al Sr. 
Joan Codina Vila per a l’execució de les obres incloses al “Projecte bàsic i 
executiu de rehabilitació de la masia “Coïns”.  
 



Decret núm. 32/14, de 3 d’abril de 2014 , d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 33/14, de 14 d’abril de 2014 , de sol·licitud d’un ajut de 11.525,87 € 
a la Diputació de Lleida per a finançar part del cost dels treballs de reparació 
superficial del paviment de la pista poliesportiva de Sant Climenç. 
 
Decret núm. 34/14, de 14 d’abril de 2014,  de sol·licitud d’un ajut de 572,87 € a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a finançar la despesa ocasionada per l’edició del 
Full informatiu de Pinell de Solsonès.  
 
Decret núm. 35/14, de 17 d’abril de 2014 , d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 36/14, de 25 d’abril de 2014 , de sol·licitud de subvenció a la 
Direcció General de Joventut per a l’execució dels programes: “Arrela’t i viu-lo” i 
“Forma’t” per a l’exercici 2014. 
 
 

9. Informes de presidència i de regidores.  
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Recorda que diumenge vinent es farà la III Caminada Popular del 
municipi de Pinell, que enguany sortirà i arribarà a l’església nova de Sallent.  
 
Segon.- Informa que s’està redactant el Full informatiu de 2014, tal com es ve fent 
en els darrers anys per informar de les actuacions i activitats dutes a terme al 
municipi durant l’any.  
 
 

10. Precs i preguntes 
 

La regidora Sílvia Casals demana com i quan es farà l’ampliació de la plaça de 
Madrona, que ja es va parlar en un altre ple. L’alcalde li respon que tal com es va 
quedar, es va preveure en l’elaboració del pressupost d’enguany i que ja es pot 
dur a terme. Acorden que la regidora informarà de les mides de l’ampliació i quan 
es disposi de tota la informació es procedirà a la seva adjudicació. 
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts i cinc de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 
 
 
       ELS/LES REGIDORS/RES ASSISTENTS 


