
 
ACTA DE 27 DE MAIG DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAO RDINÀRIA 

DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 4/14 
Data: 27 de maig de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:05 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. Adjudicació del contracte d’obres de la “Primera  fase del Projecte de 
millora de camins rurals del nucli de població de M adrona, al TM de 
Pinell de Solsonès”  
 
Atès que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació de les obres 
consistents en l’execució del “Projecte de millora de camins rurals del nucli de 
població de Madrona, al TM de Pinell de Solsonès”, aprovat per acord plenari de 
data 26 d’abril de 2011. 
 
Atès que l’import de licitació ascendeix a NORANTA-UN MIL SEIXANTA EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (91.060,96 €), IVA exclòs, es considera com a 
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2014 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 

 

Atès que en data 21 de febrer de 2014, la Secretària va emetre Informe sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte. 
 
Atès que en data 21 de febrer de 2014 es va redactar i incorporar a l’expedient el 



Plec de Clàusules Administratives Particulars que havia de regir l’adjudicació del 
contracte. 
 
Atès que es va convidar a les següents empreses a participar: 
 

- Àrids Romà, S.A.U 
- M y J Grúas, S.A 
- Sorigué, S.A 
- Benito Arnó e Hijos, S.A 

 
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 i l’arquitecte tècnic municipal ha procedit a la redacció 
del pertinent informe de valoració, emès en data 22 d’abril de 2014. 
 
Atès que l’empresa candidata que segons informe tècnic ha presentat l’oferta més 
avantatjosa (Àrids Romà, SAU) va ser requerida per l’òrgan de contractació per a 
presentar la documentació establerta als articles 146.4 i 152.2 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic i es va rebre resposta en el termini establert a 
l’efecte adjuntant aval bancari i certificats d’estar al corrent de pagament de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 
Per tot l’exposat, el Ple d’aquesta Corporació ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Adjudicar a Àrids Romà, S.A.U les obres d’execució de la “Primera Fase 
del Projecte de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona, al TM 
de Pinell de Solsonès” per l’import de CENT NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB UN CÈNTIM (109.962,01 €), IVA inclòs. 
 
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 600.00/450 del vigent 
pressupost de despeses.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris. 
 
QUART.- Notificar a Àrids Romà, SAU, adjudicatari del contracte, el present acord 
i citar-lo per a la  signatura del pertinent contracte d’obres. 
 
CINQUÈ.- Publicar la formalització del contracte d’obres d’execució del la Primera 
Fase del “Projecte de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona, al 
TM de Pinell de Solsonès al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al perfil del 
contractant en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data d’aquesta 
Resolució. 
 
SISÈ.- Formalitzat el contracte, el contractista presentarà el Pla de Seguretat i 
Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte perquè 
l’Ajuntament l’aprovi previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva 
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedeix a 
l’acta de replantejament i inici de l’obra.  
 
SETÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.  



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

2. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Esco la de Sant Climenç per 
a l’excursió de fi de curs.   
 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 22 de maig de 2014 amb 
número 128, presentada pel Director de l’Escola de Sant Climenç, el Sr. Ramon 
Segués Coromines, i en la que es demana col·laboració econòmica per tal de 
realitzar l’excursió de fi de curs de l’Escola de Sant Climenç, que enguany 
visitaran el Cim d’àligues (St. Feliu de Codines) i el Parc de l’Agulla (Manresa). 
 
Atès que aquesta subvenció està prevista al pressupost nominativament. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 148,00 € a l’Escola de Sant Climenç, per 
tal de dur a terme l’excursió de fi de curs. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’Escola de Sant Climenç. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 

3. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a la Festa de la Serra de 
Sant Climenç 2014.  
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Abel Real Colell en data 16 de maig de 2014 en 
representació de la Comissió organitzadora de la Festa de la Serra de Sant 
Climenç, en la qual sol·licita un ajut econòmic per fer front a les despeses 
d’organització de la Festa de la Serra de Sant Climenç d’enguany.  
 
Atès que al pressupost vigent consta una partida amb dotació pressupostària 
suficient per a festes populars.  
 
El Ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Assumir per part d’aquest ajuntament part des les despeses 
d’organització de la Festa de la Serra de Sant Climenç d‘enguany per import 
màxim de 300 €.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Abel Real Colell com a representant de la 
Comissió organitzadora de la Festa de la Serra de Sant Climenç 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
4. Determinació dels dies de festa local de l’any 2 015. 

 



Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació rebut en data 16 de magi de 
2014 on es sol·licita que s’estableixin dos dies de festa local del municipi de Pinell 
de Solsonès per a l’any 2015, advertint que no es poden escaure en diumenge, ni 
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 3 
d’octubre. 
 
A proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER. Establir els dies 17 de febrer i 15 de maig com a dies de festa local al 
municipi de Pinell del Solsonès per a l’any 2015. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Departament d’ Empresa i Ocupació per tal 
que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde  o a la persona a qui delegui per a signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords. 

 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vuit i cinc 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 
 


