
 
ACTA D’1 DE JULIOL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 05/14 
Data: 1 de juliol de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:30 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 demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 29 d’abril de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 27 de maig 
de 2014, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra  “Primera fase del 
Projecte de Millora de camins rurals del nucli de p oblació de Madrona, 
al TM de Pinell”.  
 
Vist l’expedient de contractació de les obres consistents en l’execució de la 
“Primera fase del Projecte de Millora de camins rurals del nucli de població de 
Madrona, al TM de Pinell de Solsonès”.  
 
Atès que l’empresa adjudicatària, Àrids Romà SAU ha presentat el preceptiu Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra, dins el termini establert a l’efecte.  
 
Vist l’informe tècnic de caràcter favorable del referit Pla de Seguretat i Salut, emès 
pel tècnic director de les obres Raimon Guitart i Garcia en data 11 de juny de 
2014. 



 
Atès que la clàusula dissetena del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de l’obra estableix que  l’Ajuntament aprovarà el Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del Coordinador o de la 
Direcció facultativa de l’obra si no dos preceptiu designar Coordinador, i es 
comunicarà a l’Autoritat Laboral. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Primera fase del Projecte 
de Millora de camins rurals del nucli de població de Madrona, al TM de Pinell de 
Solsonès”, elaborat per l’empresa adjudicatària Àrids Romà SAU.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa Àrids Romà, SAU 
 
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 compte general de l’exercici 2013.  
 
Vist el compte general de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva 
documentació annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta, i el Dictamen d’aquesta Comissió 
emès en data 27 de maig de 2014. 
 
Considerant que el compte general s’ha exposat al públic als efectes de 
presentació d’al.legacions, reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant 
anuncia al Butlletí oficial de la Província de Lleida núm. 105 de 3 de juny de 2014, i 
durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de Secretaria de data 1 de juliol de 2014. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntamennt de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat:  

 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’exercici 2013. 

 
SEGON.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que integra 
l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals 
aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
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. Aprovació, si s’escau, de la “Moció de suport a la segregació de les 

masies de Torà i Biosca per agregació al municipi d e Llobera”.  
 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 



 
“ANTECEDENTS 

 
L’any 1969, en època d’ajuntaments no democràtics, un Decret del llavors 
anomenat “Ministerio de Gobernación” acordà la incorporació del municipi de 
Llanera (que en la divisió territorial feta per la Generalitat durant la Segona 
República havia estat adscrit a la comarca del Solsonès), al municipi de Torà, 
“sense tenir en compte la base geogràfica ni la lògica administrativa, ni els 
interessos dels veïns”, en paraules dels representants dels veïns afectats.  
 
El dia 10 de novembre de 1988, uns quants veïns de la part nord del municipi de 
Torà van sol·licitar davant l’ajuntament l’inici d’un expedient de segregació d’una 
part del seu terme municipal per agregar-la al municipi de Llobera. Paral·lelament, 
el 7 de  març de 1989, veïns de Lloberola van sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca la 
segregació de part del seu terme municipal per agregar-la també al municipi de 
Llobera.   
 
En data 25 de gener de 1995, es dictà el Decret 20/1995 de 25 de gener, pel qual 
es denega aquesta petició a pesar de l’informe favorable de la Comissió de 
Delimitació Territorial, i tenint en compte l’informe desfavorable de la Comissió 
Jurídica Assessora. Posteriorment, la Sentència 1188/1998 de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de 
ple dret d’aquest decret, per no ser conforme a dret.  
 
Malgrat varis intents de continuar les actuacions, en aquest moment queda aturada 
tota tramitació al respecte fins l’any 2006, quan es produeix un canvi de govern i 
s’inicia de nou un expedient d’alteració de termes municipals per iniciativa veïnal.  
 
Finalment, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix la 
instrucció dels expedients de segregació instats i la Comissió de Delimitació 
Territorial acorda en data 3 de desembre de 2008 iniciar el procediment per a la 
correcció de disfuncionalitas territorials en l’àmbit de Lloberola i Llanera, consistent 
en la segregació de part dels municipis de Biosca i Torà per agregar-se al municipi 
de Llobera.  
 
Posteriorment, en data 22 de maig de 2009 la Comissió de Delimitació Territorial 
emet altra vegada informe favorable a la segregació de part dels municipis de 
Biosca i Torà per la seva agregació a Llobera. No obstant, la Comissió Jurídica 
Assessora emet el dia 9 de desembre de 2009 un dictamen desfavorable per 
considerar que no concorren els supòsits de disfuncionalitats materials previstos en 
l’ordenament jurídic i basant-se únicament en un estudi encarregat pel Consell 
Comarcal del la Segarra i l’Ajuntament de Torà, i elaborat pel Servei 
Cientificotècnic de Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica de la Universitat 
de Lleida, signat pel Sr. Jesús Burgueño, membre en aquell moment de la 
Comissió de Delimitació Territorial.  
Alhora, l’any 2009 l’Ajuntament de Torà interposa una demanda davant la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució per 
la qual el Departament de Governació i Administracions Públiques es fa càrrec de 
la instrucció dels expedients de segregació. Com a conseqüència, i atès que la 
demanda tenia possibilitats de prosperar per un defecte de procediment al no 
haver-se efectuat el preceptiu tràmit d’audiència vers l’Ajuntament de Torà, la 
Generalitat arxiva els expedients.  
 



L’Ajuntament de Llobera considera que és un cas “mal tancat” que no satisfà les 
demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes afectats/des i a les quals sempre ha 
donat el seu suport.  
 
Cal fer constar que l’Ajuntament de Llobera entén el dret de la ciutadania de Torà i 
Biosca de demanar la incorporació a la comarca del Solsonès, de la mateixa 
manera que s’ha d’entendre en el mateix sentit el dret dels/de les veïns/nes de 
Lloberola i Llanera a decidir el municipi al qual volen pertànyer, sempre tenint en 
compte les raons de caire sociocultural, econòmic i administratiu que en vàries 
ocasions han estat justificades en els expedients tramitats per agregar part del seu 
territori al municipi de Llobera.  
 
Atès que en aquests moments s’està tramitant la segregació dels municipis de Torà 
i Biosca de la comarca de la Segarra, per la seva agregació al Solsonès, creiem 
que és el moment oportú de resoldre la qüestió objecte d’aquesta moció, donant 
resposta a les reivindicacions històriques dels/de les veïns/nes de les masies de 
Llanera i Lloberola, que han manifestat al llarg de tots aquests anys i de forma 
reiterada els seus vincles amb el municipi de Llobera i la seva voluntat de pertànyer 
al poble on es senten integrats.  
 
Vistes les disposicions de la Llei de règim local de Catalunya i atès que el decret 
Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal 
de Catalunya, estableix en el seu article 7 el procediment per al canvi de comarca 
d’un municipi fent constar que finalitzat l’expedient el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals ha de dictar una ordre per acreditar-lo.   
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Respectar la decisió dels veïns i veïnes dels municipis de Torà i Biosca 
en el resultat del referèndum sobre el canvi de comarca i a la vegada exigir el 
mateix respecte per part dels ajuntaments de Torà i Biosca vers la voluntat dels 
veïns i veïnes de les masies de Llanera i Lloberola d’agregar-se al municipi de 
Llobera. En aquest sentit i d’acord amb els supòsits d’alteració de termes 
municipals que preveu la Llei, que s’iniciïn els tràmits per portar-ho a terme 
facilitant per part de les administracions afectades la resolució de l’expedient de 
forma favorable a les reivindicacions de la ciutadania afectada. 
 
SEGON.- Instar al Consell Comarcal del Solsonès que reconsideri l’acord de ple de 
data 22 d’abril 2010, i exigeixi al Govern de la Generalitat i als ajuntaments de Torà 
i Biosca que es tramiti la segregació de les masies de Lloberola i Llanera, 
condicionant el traspàs dels municipis a la comarca del Solsonès a la resolució de 
l’expedient d’alteració de termes municipals.  
 
TERCER.- Instar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, a no dictar la ordre per acreditar el canvi d’adscripció 
comarcal prevista a l’art. 7 del Decret Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, fins que no es resolgui 
l’expedient de segregació de part del territori de Biosca i Torà per la seva agregació 
a Llobera.  
 
QUART.- Trametre aquesta moció als ajuntaments de Torà i Biosca, al Consell 
Comarcal del Solsonès, al Consell Comarcal de la Segarra, a la Direcció General 



d’Administració Local, als ajuntaments de la comarca del Solsonès i als 
representants dels/de les veïns/nes afectats per l’expedient de segregació.” 

 
Sotmesa a votació, S’APROVA per unanimitat i s’acorda trametre-la a l’Ajuntament 
de Llobera als efectes oportuns. 

 
 

5. Aprovació, si s’escau, del Manifest dels càrrecs  electes locals de 
Pinell de Solsonès a favor del dret a decidir del p oble de Catalunya i 
en suport a la consulta del 9 de novembre.   

 
A continuació, l’Alcalde presenta el manifest rebut en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 
 
“MANIFEST DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS DE PINELL DE SOLSONÈS A 
FAVOR DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I EN SUPORT A LA 
CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE 
 
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que 
càrrecs electes locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignants 
volem manifestar el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a 
exercir el dret a decidir sobre el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb 
la consulta prevista pel proper 9 de novembre.  
 
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès a través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors 
democràtics, de la nostra convicció que és la voluntat popular la que configura les 
lleis i les normes i que aquestes no poden mai coaccionar una clara majoria com és 
el cas de la ciutadania de Catalunya que reclama poder decidir de manera 
democràtica, cívica i pacífica el futur del país.  
 
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la 
ciutadania catalana ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les 
institucions de l’Estat espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest 
Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest 
reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació catalana 
en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus principals partits polítics, 
han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els compromisos, laminar les 
competències catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar constantment 
eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com la immersió lingüística a 
les escoles o agreujar una situació de dèficit fiscal absolutament insostenible des 
d’un punt de vista econòmic i social.  
 
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou 
Estatut d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya-
Espanya, posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada 
a les urnes era secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament 
desacreditat i fins i tot caducat.  
 
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i 
sobretot la gran manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant Via 
Catalana de l’11 de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per 
l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l’eclosió de la voluntat molt 



majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, 
inclosa l’opció d’esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les 
eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una 
clara majoria compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un 
referèndum o consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la 
Declaració de Sobirania i el Dret a Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener 
de 2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o l’acord de sis forces 
polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data de la consulta, 
han anat configurant l’imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 9 de 
novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania, 
és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a l’autodeterminació.  
 
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels 
Diputats d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb 
força per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible 
entre societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, 
és a dir, la conjuminació de l’energia popular i cívica amb la fermesa institucional i 
política.  
 
En aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat 
electes locals de Pinell de Solsonès en l’etapa democràtica:  
 
• Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu 

futur polític de manera lliure i democràtica.  
• Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el 

govern de la Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la 
consulta prevista pel proper 9 de novembre sigui una realitat.  

• Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal 
de poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del 
nostre país, i en particular al de Pinell de Solsonès, la màxima col·laboració i 
lleialtat institucional per fer possible la consulta del 9 de novembre. 

• Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a 
decidir s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors 
democràtics, del diàleg i de la cohesió social. 

• Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest 
camí democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el 
futur polític del nostre país.  

I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.”  

 
Sotmesa a votació, S’APROVA per unanimitat i s’acorda trametre-la a l’Associació 
de Municipis per la Independència als efectes oportuns. 

 
 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la Com issió organitzadora 

de la Festa Major de Madrona .  
 

Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 13 de juny de 2014, amb 
número 151, presentada pel Sr. Josep Rosells Capdevila, membre de la 
Comissió organitzadora de la Festa Major de Madrona, i en la què 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 2014. 
 
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, advertint que un cop 
efectuada la despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim de 300 €.  
 
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.  
 

 
7. 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 1/2014. 

 
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 
per a les que no existeix crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i donat 
que es disposa de nous ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 
en algun concepte del pressupost corrent, i l’aplicació de romanent de tresoreria 
per a despeses generals, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos 
vénen efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la memòria que 
acompanya a la present resolució. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 27 de juny de 2014 sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i atesa la memòria de l’Alcaldia. 
 
Assabentats tots els membres del ple de l’Informe d’Intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’informe d’intervenció de 
data 30 de juny, ambdós de caràcter desfavorable a la present modificació de 
crèdit.  
 
De conformitat amb l’establert 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per l’exposat, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 



PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014, del 
pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a 
nous ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent, i romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent 
resum detall: 

 
 

Despeses  
 

Capítol  Article Concepte     Baixa           Augment      Ingressos 
 
6                 450    610.00              28.132,50 € 
Reparació pista poliesportiva 
 
6                 450    610.00            8.803,98 € 
Instal·lació finestres 
 
2                 920    227.99          15.696,12 € 
Redacció POUM 
 
6                 920    622.00          43.161,49 € 
Primera Fase Ajuntament vell 
 

 
Ingressos 
 
Capítol  Article Concepte     Baixa         Augment        Ingressos 
7   755.00         13.626,50 € 
7   761.00                4.200 € 
7   761.00         22.474,97 € 
 
8 87             870.00                    55.492,62 € 
Romanent de Tresoreria   
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  

 
 
8. Donació de compte de decret d’alcaldia.  

 
Seguidament es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret núm. 37/14, de 29 d’abril de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.   
 
Decret núm. 38/14, de 6 de maig de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 39/14, de 6 de maig de 2014,  de sol·licitud d’un ajut directe a la 
Diputació de Lleida .  
 



Decret núm. 40/14, de 6 de maig 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. 41/14, de 16 de maig de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 42/14, de 26 de maig de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament. 
 
Decret núm. 43/14, de 4 de juny de 2014,  d’ordenació del pagament de 72.000 € 
al Sr. Josep Viladrich Vilanova em concepte de subvenció per a l’execució de 
l’obra d’electrificació de la masia Cal Vilanova, Granja Soler i millora del 
subministrament elèctric a les masies Gepils i Soler.  

 
Decret núm. 44/14, de 5 de juny de 2014,  d’acceptació de la subvenció de 4.200 
€ atorgada per la Diputació de Lleida per a la substitució de les finestres del local 
social, escola i centre cívic. 
 
Decret núm. 45/14, de 6 de juny de 2014,  de pròrroga d’adhesió a l’acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.  
 
Decret núm. 46/14, de 6 de juny de 2014,  de canvi de data de la propera sessió 
ordinària de l’ajuntament per al proper dia 1 de juliol.   
 
Decret núm. 47/14, de 6 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.   
 
Decret núm. 48/14, de 12 de juny de 2014, d’autorització al Consell Comarcal del 
Solsonès per dur a terme les actuacions d’arranjament de camins derivades del 
conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.   
 
Decret núm. 49/14, de 16 de juny de 2014,  d’atorgament d’un ajut econòmic de 
300 € per a la Festa Major de Sant Climenç.   

 
Decret núm. 50/14, de 17 de juny de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret núm. 51/14, de 25 de juny de 2014,  d’aprovació de diverses factures i 
ordenació del seu pagament.  
 
 

9. Informes de presidència i de regidores.  
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica el projecte “Pins i Pinedes a Territori de Masies”, promogut per 
l’ARADA, que és un projecte de pedagogia social entorn el paisatge i la relació 
amb la població local des de les seves pràctiques i realitats culturals i 
econòmiques, desenvolupat a aquest municipi.  
 



Segon.- Informa que s’ha resolt l’atorgament d’un ajut de 4.200 € per part de la 
Diputació per finançar el 50% del cost del canvi de les finestres del local social, 
escola i centre cívic. 
 
Tercer.- En relació a la pàgina web del municipi, informa que ja s’està fent.  
 
Quart.- Informa que s’ha fet l’acta de replanteig del camí de Madrona i la setmana 
vinent començaran les obres.  
 
Cinquè.- En relació a les actuacions de manteniment de camins que es venen fent 
cada any, diu que es preveu que es facin a finals del mes de juliol i consistiran en 
repassar els camins amb anivelladora.  
 
 

10. Precs i preguntes 
 

No n’hi ha.  
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts de nou 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 
 


