
ACTA DE 10 DE MAIG DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAO RDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 4/12 
Data: 10 de maig de 2012   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Ezequiel Real Colell  
Sílvia Casals Vila  
 
Excusen la seva absència les regidores Mariona Martín i Vanesa Ginestà. 
 
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 de la concertació d’una operació de prést ec a llarg termini, 
inclosa en l’àmbit del Reial Decret Llei 4/2012, de  24 de febrer, pel qual 
s’estableix un mecanisme de finançament pel pagamen t als proveïdors 
de les entitats locals.  

 
Vist que en data 30 d’abril de 2012 es va rebre informe favorable del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per aquesta 
entitat local. 
 
Vist que en data 9 de maig es va emetre informe d’intervenció en relació al 
procediment. 

 

Un cop examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa, i de 
conformitat amb l’ establert a l’article 10 del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel 
que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals. 

 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.-  Aprovar la concertació de l’operació d’endeutament a llarg termini per 
finançar les obligacions de pagament abonades al mecanisme abans esmentat. 



 
Les condicions financeres seran fixades tal i com s’estableix en l’acord de la 
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març, publicat al 
BOE del dia 17 d’abril. 
 
SEGON.- Característiques de l’operació d’endeutament: 
 
- L’import de l’operació d’endeutament ascendeix a 274.141,98 € 
- Termini de l’operació: 8 anys amb dos de carència. 
- El cost financer de l’operació: es determinarà pel l’Institut Oficial de Crèdit 

 
TERCER. Trametre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcalde, per a la realització de tots els tràmits que siguin 
necessaris i convenients en ordre a l’execució de l’acordat, així com per atorgar, al 
seu dia, els corresponents documents de formalització. 

 
 

2. Aprovació, si s’escau, de la renovació del conve ni de creació i adhesió 
a l’Agrupació de municipis del sud del Solsonès (Pr ojecte Actua: 
implementació participativa del PAI del Solsonès). 
 
Vist el document de renovació del Conveni de creació i adhesió a l’Agrupació de 
Municipis del Sud del Solsonès (Projecte ACTUA: implementació participativa del 
PAI del Solsonès) promogut per l’Associació l’Arada.  
 
Atès que aquest ajuntament està interessat en seguir formant part del projecte, el 
qual no comporta cap despesa econòmica.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la renovació del Conveni de creació i adhesió a l’Agrupació de 
municipis del sud del Solsonès (Projecte ACTUA: implementació participativa del 
PAI del Solsonès) i procedir a la signatura de la corresponent documentació. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació l’Arada.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a signar quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 

 
 

3. Sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la cons trucció en obres 
promogudes pels ens locals.  

 
Vista la Resolució TES/441/2012, de 28 de febrer, per la qual es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya i se’n publiquen les bases, publicada al DOGC núm. 
6087, de 14 de març de 2012. 



 
Atès que aquest ajuntament està interessat en dur a terme obres en les quals és 
possible la utilització d’àrid reciclat procedent de residus de la construcció i 
aquesta és una actuació subvencionable per la convocatòria esmentada.  

 
Atès que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès han redactat la 
documentació tècnica necessària per a sol·licitar l’ajut, de la qual es desprès el 
pressupost d’execució material de l’obra, que ascendeix a la quantitat de 15.330,56 
€. 

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

 
PRIMER.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per a 
executar treballs de manteniment de la xarxa de camins municipal per import de 
15.330,56 € al total dels cost de l’actuació, de conformitat amb la Resolució 
esmentada a l’encapçalament i la documentació tècnica redactada pels Serveis 
Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.  

 
SEGON.-  Aprovar la Memòria valorada dels treballs de manteniment de la xarxa 
de camins del municipi de Pinell de Solsonès amb àrids reciclats dels residus de la 
construcció redactada pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni 
Jiménez Pérez i sotmetre-la a exposició pública pel termini de trenta dies 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província en compliment de l’article 
235.2.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. 

 
 TERCER.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri. 
 

 
 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:30 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 
 


