
ACTA DE 26 DE JUNY DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 5/12 
Data: 26 de juny de 2012   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:35 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila  
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora 
 
Excusa la seva absència el regidor Ezequiel Real Colell. 
 
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 les actes de les sessions: ordinària del dia 24 
d’abril de 2012 i extraordinària del dia 10 de maig de 2012, les quals s’aproven per 
unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2011.  
 
Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Pinell de Solsonès el 
compte general corresponent a l’exercici 2011. 
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
corresponent a l’any 2011. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 



 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Correllengua 2012.  
 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries,  
Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a 
tots els municipis i comarques de parla catalana,  
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació.  
 
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  
 
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el 
bon funcionament del Correllengua 2012 de 40 €.  
 
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26 baixos, 
08014 de Barcelona, i al col·lectiu organitzador del pas del Correllengua pel 
municipi.  
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 

4. Sol·licitud d’autorització de Biela Club Manresa  per a 52è Rallye 2000 
Viratges. 



 
Vista la instància, rebuda en aquest ajuntament en data 21 de juny de 2012 amb 
registre d’entrada núm. 168, en què Biela Club Manresa sol·licita permís - 
autorització per a realitzar el 52è RALLYE 2000 VIRATGES el proper dia 28 
d’octubre de 2012, en el tram del recorregut que passa pel TM de Pinell de 
Solsonès.  

 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Autoritzar a BIELA CLUB MANRESA a què el dia 28 d’octubre de 2012 
realitzi el 52è RALLYE 2000 VIRATGES i passi per aquelles carreteres del 
municipi de Pinell de Solsonès assenyalades en el mapa adjunt a la instància, 
sempre i quan es disposi del permís dels propietari s de les finques per on 
discorre el recorregut i a la finalització de la pr ova els terrenys afectats es 
trobin en les mateixes condicions en les què es tro baven amb anterioritat. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Sergi Medina Berenguer, com a 
representant de Biela Club Manresa.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 

5. Aprovació del contracte de subministrament d’ene rgia elèctrica amb 
Endesa Energia XXI, SLU. 

 
Vist el contracte entre Endesa  Energia XXI SLU i l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica pel nucli de 
Sant Climens.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i Endesa 
Distribución Eléctrica SLU per al subministrament d’energia elèctrica al nucli de 
Sant Climenç.  
 
SEGON.- Procedir a la signatura del contracte i trametre d’acord i la còpia del 
contracte signat a Endesa Energia XXI, SLU.   
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
6. Aprovació del contracte amb Telefónica de España  per a la 

implementació de la facturació “plana empresas”. 
 
Vist el contracte entre Telefónica de España i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
per a la implementació de la facturació plana d’empreses.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- L’aprovació de l’esmentat contracte per a l’implementació de la 



facturació plana d’empreses de Telefónica.  
 
SEGON.- Procedir a la signatura del contracte i comunicar aquest acord a 
Telefónica de España.   
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 

7. Sol·licitud de suspensió de l’execució de la liq uidació de sanció, 
interposat pel Sr. Ramon Angrill Caelles. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Ramon Angrill Calles en el registre general d’aquest 
ajuntament en data 13 de juliol de 2012, mitjançant el qual demana que es 
suspengui l’execució de la resolució sancionadora per la qual se li va imposar una 
sanció de 40.000 € i adjunta aval bancari núm. 0812000751570 emès per l’entitat 
bancària BBVA, fins a la resolució del procediment judicial en curs.  
 
Atès que l’article 25 del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament General de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, el qual regula la 
suspensió de l’acte impugnat, estableix que el document en què es formalitzi la 
garantia haurà d’incorporar les signatures dels atorgants legitimades per un 
fedatari públic, per compareixença davant l’Administració autora de l’acte o 
generades mitjançant un mecanisme d’autenticació electrònica. Dit document 
podrà ser substituït per la seva imatge electrònica amb la seva mateixa validesa i 
eficàcia, sempre que el procés de digitalització garantitzi la seva autenticitat i 
integritat.  
 
Atès que l’aval bancari pel Sr. Angrill no reuneix les condicions establertes en 
l’apartat anterior, per unanimitat dels membres S’ACORDA requerir al Sr. Angrill 
per a què en el termini legal de 10 dies subsani la falta o acompanyi els 
documents preceptius pertinents per donar compliment a l’article esmentat.   
 
 

8. Resposta a les al·legacions presentades pel Sr. Ramon Angrill Caelles 
a l’expedient de restauració de la legalitat física  alterada. 

 
Antecedents: 
 

•••• L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha tramitat un expedient sancionador per la 
construcció d’un femer-fossa a la finca l’Avellana, sense la preceptiva 
autorització ni llicència municipal, determinant-se com a responsable de la 
infracció el Sr. Ramon Angrill Caelles. L’esmentat expedient és ferm en via 
administrativa i ha resultat del mateix la determinació de la impossibilitat de 
legalització de l’obra efectuada i la imposició d’una sanció de 40.000 € per la 
infracció comesa.  

 
•••• En data 24 d’abril de 2012 el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda 

per unanimitat la incoació de l’expedient de restauració de la realitat física 
alterada de les actuacions de construcció d’un femer-fossa a la finca l’Avellana, 
en relació a les obres executades que consten a l’informe tècnic de data 21 de 



setembre de 2010, que forma part de l’expedient sancionador tramitat per 
aquests fets.  
 

•••• En data 18 de maig de 2012 i dins el termini concedit a l’efecte, el Sr. Román 
Piñana Morera, en representació del Sr. Angrill, presenta  escrit d’al·legacions a 
l’acord de ple d’incoació del procediment, manifestant els següent extrems: 
 

o Primer.- La interposició d’un recurs administratiu davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida contra la denegació de la 
legalització de la bassa-femer referida. 

o Segon.- La reiterada manifestació en l’expedient de la voluntat de 
restaurar la realitat física alterada durant la tramitació de l’expedient 
de legalització de l’obra efectuada.  

o Tercer.- La manca de comunicació de la relació de les mesures 
concretes de restauració susceptibles de ser adoptades. 

 
Alhora, l’interessat sol·licita, entre d’altres, que es tingui a bé dictar la suspensió 
de l’expedient de restauració de la realitat física alterada. 
 
 
Legislació aplicable:  
 
- Els articles 199 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat per la Llei 
3/2012, de 18 de juliol.  

 
- Els articles 264 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de Catalunya.  
 
- L’article 2.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.  
 
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
- El Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.  
 
- L’article 217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, estableix que s’aplica una reducció del 80 % de 
la quantia de la sanció pertinent en el cas dels responsables de la comissió 
d’una infracció urbanística que, abans de la resolució per la qual finalitzi el 
procediment de protecció de la legalitat urbanística pertinent sigui ferma en via 
administrativa, restaurin voluntàriament la realitat física alterada o jurídica a 
l’estat anterior a l’alteració, mitjançant les operacions materials i jurídiques 
pertinents. En el cas que la restauració sigui només parcial, es modula la 
reducció en proporció al grau de restauració assolit.  

 
- L’article 79.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per 

la Llei 3/2012, de 22 de febrer, estableix que (...) si les mesures de restauració 
s’adopten en procediments altres que els procediments sancionadors, els 
òrgans competents per a ordenar-les són l’alcalde o alcaldessa, si 



l’administració municipal exerceix la potestat de protecció de la legalitat 
urbanística (...). 

 
- L’article 276 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’Urbanisme, estableix que: Procedeix acordar la 
suspensió del procediment de protecció de la legalitat urbanística que pugui 
donar lloc a l’adopció de l’acord de restauració i a la imposició de sancions, 
d’acord amb el que estableix l’article 209 de la Llei d’Urbanisme, si la persona 
interessada, abans que sigui ferma en via administrativa la resolució per la 
qual s’estableixen les mesures de restauració i les sancions corresponents, 
dóna compliment als requisits següents: a) Si expressa la decisió de procedir a 
la restauració voluntària i acredita que ha sol·licitat les llicències o 
autoritzacions adients per a executar les mesures de restauració de la realitat 
física alterada o de l’ordre jurídic infringit, amb la documentació 
corresponent. b) Si constitueix una garantia en qua ntia no interior al 50 % 
del pressupost de restauració davant de l’administr ació que instrueix  el 
procediment de protecció de la legalitat, mitjançant alguna de es formes 
admeses per la legislació de contractes de les administracions públiques. c) Si 
presenta la documentació i la garantia a què es refereixen els apartats 
anteriors abans que s’acordi i notifiqui a la persona interessada la resolució del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística. (...). 

 
Conclusions: 
 
La interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la denegació de 
llicència, no implica la suspensió, per si mateixa, dels expedients sancionadors i 
de restauració de la legalitat urbanística. 
 
Atès que, tal com exposa l’interessat, no van ser notificades amb l’acord d’incoació 
les mesures concretes a adoptar per procedir a la restauració, és procedent 
estimar l’al·legació en aquest sentit i així mateix retrotraure les actuacions al 
moment processal de notificació de l’acord d’incoació amb l’atorgament d’un nou 
termini de presentació d’al·legacions conforme a l’article 268.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de 
Catalunya. En aquesta nova notificació cal adjuntar l’informe tècnic emès pel 
tècnic Miquel Mingorance i Murcia, on queden recollides amb detall les mesures 
de restauració que s’han d’adoptar, així com el pressupost d’execució de les 
mateixes.  
 
Reitera en el seu escrit la voluntat de restaurar la legalitat urbanística, però 
aquesta voluntat no pot estar condicionada a la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu contra la denegació de llicència. La voluntat de restaurar, ha de ser 
inequívoca, no condicionada i ha de portar-se a terme d’immediat, si el que es 
pretén és la suspensió del procediment incoat i, a més beneficiar-se de la reducció 
de la sanció d’acord a 217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Si bé el Sr. Angrill ha manifestat la voluntat de procedir a la restauració de la 
realitat física alterada i va presentar un aval bancari en per import de 1.500 €, 
aquest no és suficient d’acord amb el pressupost que consta a l’informe tècnic que 
s’adjunta. Així doncs, procedeix requerir a l’interessat per tal que, si reitera la 
voluntat de restauració i pretén la suspensió del procediment de restauració de la 
legalitat urbanística,  presenti una garantia en quantia no inferior al 50 % del 



pressupost que consta a l’informe del tècnic Miquel Mingorance, mitjançant alguna 
de les formes admeses per la legislació de contractes de les administracions 
públiques. Un cop s’hagi donat compliment a aquest requeriment, procedirà la 
suspensió d’aquest procediment de restauració de la realitat física alterada i 
alhora, podrà restaurar voluntàriament el terreny afectat acollint-se a la reducció 
del 80 % de l’import de la sanció regulada al l’article 217 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, i d’acord amb la 
proposta de resolució emesa per la Secretària en data 25 de juny de 2012, 
ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Estimar l’al·legació tercera presentada pel Sr. Angrill en el seu escrit de 
data 18 de maig de 2012, referida a la manca de comunicació de la relació de les 
mesures concretes de restauració susceptibles de ser adoptades, adjuntant a 
l’acord l’informe tècnic emès per l’arquitecte Miquel Mingorance i Murcia i 
subsanant per tant, aquest extrem.  
 
SEGON.- Requerir a l’interessat per a què, si pretén la suspensió del 
procediment,presenti una garantia legal en quantia no inferior a 10.537,98 € 
mitjançant alguna de les formes admeses per la legislació de contractes de les 
administracions públiques.  
 
TERCER.- Donar audiència al Sr. Ramon Angrill Caelles, per un termini de quinze 
dies perquè es presenti a les dependències d’aquest Ajuntament i examini 
l’expedient als efectes que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions 
que estimi pertinents, conforme a l’article 268.2 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de Catalunya. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
l’execució d’aquest acords.  

 
 
9. Contractació d’una empresa per dur a terme les t asques de 

comptabilitat municipal. 
 

Vist el pressupost de l’empresa Fornell Consultors relatiu a la oferta per a la 
prestació dels serveis de comptabilitat municipal, inclosos l’enregistrament i 
tancament comptable, elaboració de la Memòria i confecció del Compte General, i 
procés telemàtic per a la Rendició de Comptes a la Sindicatura i al Tribunal de 
Comptes, el qual ascendeix a l’import total de 1.260,00 € més l’IVA corresponent.  
 
Atès que l’oferta presentada per Fornell Consultors és més econòmica i preste més 
serveis que la que ens ve oferint l’empresa Consulting Economia Local. 
 
Atès que s’ha considerat el fet de plantejar aquesta oferta a l’empresa Consulting 
Economia Local, ja que és l’empresa que ens està prestant els serveis de 
comptabilitat municipal de manera satisfactòria i proposar la igualació del preu i 
serveis que s’ofereixen a la oferta rebuda.  
 
Per l’exposat el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA proposar la 
modificació dels actuals serveis prestats a l’empresa Consulting Economia Local 



per tal d’oferir-los la possibilitat d’arribar a un acord entre ambdues parts que pugui 
igualar la oferta rebuda per part de l’empresa Fornell Consultors.  

 
 
10.  Aprovació de l’ Avantprojecte per a la museïtzació de la Torre del 

Castell de Sallent.  
 

Vist l’ Avantprojecte basic per a la museïtzació de la Torre del Castell de  Sallent, 
redactat per Feu i Godoy arquitectes SLP, promogut per aquest Ajuntament, amb 
un pressupost d’execució total de 85.381,72  €. 
  
Per l’exposat el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Avantprojecte basic per a la museïtzació de la 
Torre del Castell de  Sallent, redactat per Feu i Godoy arquitectes SLP, promogut 
per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 85.381,72  euros. 
 
SEGON.- D’acord amb el que disposa 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, exposar-lo al públic el projecte pel termini de trenta dies a l’efecte de 
què s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. En cas de no presentar-se’n 
cap l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar cap altre 
acord. 

 
TERCER.- Facultar l’Alcalde o la persona que designi, per la signatura de tota la 
documentació necessària per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 
11. Aprovació del Projecte bàsic de rehabilitació primera planta 

ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.  
 

Vist el Projecte basic de Rehabilitació planta 1a. De l’Ajuntament Vell per a Sala 
d’audiovisuals, redactat per l’enginyer de camins Raimon Guitart García i per 
l’arquitecta tècnica Anna Sardans Bajona, promogut per aquest Ajuntament, amb 
un pressupost d’execució total de 70.835,86  €. 
  
Per l’exposat el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte basic de Rehabilitació planta 1a. de 
l’Ajuntament Vell per a Sala d’audiovisuals, redactat per l’enginyer de camins 
Raimon Guitart García i per l’arquitecta tècnica Anna Sardans Bajona, promogut 
per aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució total de 70.835,86 €. 
 
SEGON.- D’acord amb el que disposa 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, exposar-lo al públic el projecte pel termini de trenta dies a l’efecte de 
què s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. En cas de no presentar-se’n 
cap l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar cap altre 
acord. 

 
TERCER.- Facultar l’Alcalde o la persona que designi, per la signatura de tota la 
documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord. 



 
 
12.  Adjudicació de les obres incloses en el Projecte de les obres de 

condicionament de camins del municipi de Pinell de Solsonès.  
 

Vist el “Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de camins per 
a la prevenció d’incendis forestals al municipi de Pinell de Solsonès”, redactat per 
l’arquitecte Antoni Albalate i Bosquet, amb un pressupost total d’execució de 
14.763,78 €. 
 
Atès la voluntat de l’execució del contingut d’aquest projecte i atès que de 
conformitat amb l’article 138 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
pel que s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, 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.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallissa, 
NIF 78.150.733-E, l’execució dels treballs inclosos en el “Projecte bàsic i 
d’execució de les obres de condicionament de camins per a la prevenció 
d’incendis forestals al municipi de Pinell de Solsonès” per import de 14.763,78 €. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.763,78 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació al vigent pressupost municipal, d’acord amb els 
pressupostos inclosos en la memòria valorada. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord al Sr. Josep Ribera Pallissa. 
 
QUART.- Procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.  
 
CINQUÉ.- Donar compte al ple d’aquest decret en la propera sessió ordinària que 
es celebri. 

 
 
13.  Aprovació del mapa de capacitat acústica del m unicipi de Pinell de 

Solsonès. 
 

Vist el mapa de capacitat acústica del municipi de Pinell de Solsonès elaborat per 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 
D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els seus annexos i la necessitat d’aprovar l’esmentat 
mapa per a que sigui d’aplicació la normativa que conté.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 



PRIMER.-Aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi de Pinell de 
Solsonès. 
 
SEGON.- Exposar al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que es puguin presentar al·legacions. En 
cas de no presentar-se’n, l’acord esdevindrà definitiu.  
 
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
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. 
 

 
14. Sol·licitud d’ajut econòmic per a les despeses de la Festa Major de 

Madrona 2012. 
 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 15 de juny de 2012, amb 
número 161, presentada pel Sr. Josep Rosells Capdevila, membre organitzador 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 aquest ajut està previst nominativament al pressupost 2012. 
 
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. 

 
 
15. Aprovació de la moció de defensa al dret al tre ball de les persones 

amb discapacitat i amb trastorn mental. 
 

Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part d’AMISOL: 
 

En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques 
Actives d’Ocupació, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions 
de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les 
persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats 
d’inserció al mercat de treball.  



Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, 
els Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de 
Treball,  han estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb 
discapacitat intel·lectual, trastorn mental o altres discapacitats severes. 
 
Per aquesta raó, aquest Ajuntament:  
 
1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials 

de Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al 
mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats i considera que 
aquesta tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del 
dret al treball d’aquest col·lectiu. 

 
2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, 

incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb 
discapacitat amb especials dificultats. 

 
3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos 

necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i 
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de 
discriminació positiva, i segons la moció aprovada per unanimitat al 
Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2011. 

 
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones 

amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la 
continuïtat dels Serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines 
com el  treball amb suport, i dels Centres especials de Treball, aprovada de 
forma consensuada amb el sector. 

 
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès a la moció i s’acorda trametre-la a l’AMISOL a tots els efectes 
oportuns.  
 

 
16. Assumptes sobrevinguts. 

 
No n’hi ha. 
 
 

17. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 

 
•••• Decret núm. 20/12 de data 18 d’abril de 2012, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació de pagaments. 
 
•••• Decret núm. 21/12, de 8 de maig de 2012, d’aprovació de transmissió al 

Consell Comarcal del Solsonès la part supramunicipal de la participació de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en els ingressos de la Generalitat mitjançant 
el Fons de Cooperació Local de Catalunya, en concepte de recollida rural i/o 
selectiva i altres serveis supramunicipals, per import  de 2.923,02 €. 



 
•••• Decret núm. 22/12, de 23 de maig de 2012, d’aprovació inicial del Projecte 

bàsic i d’execució de les obres de condicionament de camins per a la prevenció 
d’incendis forestals al municipi de Pinell de Solsonès, redactat pel tècnic Antoni 
Albalate i Bosquet, amb un pressupost d’execució per contracta de 14.763,78 
€. 

 
•••• Decret núm. 23/12, de 25 de maig de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic 

de 200,00 € a l’Escola de Sant Climenç per a l’excursió de final de curs. 
 

•••• Decret núm. 24/12, de 30 de maig de 2012, de remetre l’expedient 
administratiu sancionador per la construcció d’un femer-fossa a l’explotació 
agrícola ramadera de Cal Espinal d’Aguilar SL, al jutjat contenciós administratiu 
de Lleida. 

 
•••• Decret núm. 25/12, de 30 de maig de 2012, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments. 
 

•••• Decret núm. 26/12, de 7 de juny de 2012, d’atorgament una aportació 
econòmica a l’Associació de Municipis per la Independència per import de 
75,75 €. 

 
•••• Decret núm. 27/12, de 13 de juny de 2012, de concessió de llicència d’obres 

a la SAT Cal Ramon de Llorens pera portar a terme les obres de millora de les 
naus avícoles existents. 

 
•••• Decret núm. 28/12, de 13 de juny de 2012, de concessió de llicència d’obres 

al Sr. Jaume Llorens Patau per a la construcció d’una piscina a la Casa 
Pastisser de Sant Climenç. 

 
•••• Decret núm. 29/12, de 13 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 

539,79 € pel finançament de l’edició del Full informatiu del municipi 2012. 
 

•••• Decret núm. 30/12, de 13 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 
860,22 € pel finançament del curs d’introducció a la viticultura. 

 
•••• Decret núm. 31/12, de 18 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 

1.611,90 € pel finançament de l’adquisició d’un ordinador portàtil, d’un projector 
i una pantalla i de 4 taules i 30 cadires. 

 
•••• Decret núm. 32/12, de 18 de juny de 2012, d’aprovació de diverses factures i  

aprovació de pagaments. 
 

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

 
No n’hi ha. 

 
 
19. Informes de presidència i regidories. 
 



L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa de la cancel·lació de préstec concertat amb l’entitat Bankia, atès 
que ja s’ha cobrat la subvenció pendent de l’obra de soterrament de les xarxes de 
serveis al C/ Major de Sant Climenç.   
 
Segon.- Ha sortit publicada la convocatòria de subvenció de l’ICD, per la qual cosa 
cal planificar part de la regidoria corresponent les activitats que es vulguin fer i per 
les quals es vulgui demanar el finançament per aquesta convocatòria. 
 
Tercer.- Informa que la partida pressupostària de 1.000,00 € prevista per l’esplai 
d’estiu dels infants del municipi enguany no es podrà destinar al previst, atès que 
gairebé no hi ha nens que s’hi vulguin apuntar. S’estudiarà la possibilitat de 
destinar-los activitats similars.   
 
Quart.- Informa que el rètol del trencant de Miravé, que s’ha espatllat, s’ha 
d’arreglar per part de la Diputació de Lleida, atès que és l’administració titularitat de 
la via i que per part de l’Ajuntament ja ha estat sol·licitat. 
 
Cinquè.- Explica la reunió mantinguda a Barcelona amb la directora de l’ICAEN, la 
Sra. Maite Macià en relació a les subvencions demanades per a la instal·lació de 
plaques solars.  
 
Sisè.- La setmana passada es va reunir amb la Sra. Mercè Tarradellas, 
responsable dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, en relació a l’expedient 
sancionador tramitat contra el Sr. Ramon Angrill Caelles.  

 
Setè.- Informa que demà a les 4 de la tarda es rebrà a l’Ajuntament de Pinell la 
visita del Sr. Jordi Moltó, Delegat de govern de la Catalunya Central. 
 
 
La regidora Mariona explica la passada Junta del Centre Sanitari, on es va aprovar 
una ordenança per al lloguer d’espais, a la qual es van proposar diverses 
modificacions. Va quedar pendent la seva aprovació per la propera Junta.  
 
 

20. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
21:35 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 


