
 
ACTA DE 27 D’AGOST DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 05/13 
Data: 27 d’agost de 2013   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:45 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 llegeix l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juny i de la sessió 
extraordinària del dia 16 de juliol, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·labora ció entre el Consell Comarcal 

del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès p er al “Projecte de divulgació 
dels valors ambientals dels espais d’interès natura l del Solsonès”. 
   
Vist el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
per al “Projecte de divulgació dels valors ambientals dels espais d’interès natural del 
Solsonès”, que compta amb un pressupost total de 36.536,61 euros (30.195,54 € i 6.341,07 € 
d’IVA). 
 
Atès que l’esmentat conveni té com a finalitat reflectir els compromisos de cooperació entre 
el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell per al finançament de les 
actuacions incloses en el “Projecte de divulgació dels valors ambientals dels ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL DEL SOLSONÈS”, per a contribuir, positivament, a la percepció 
social de l’espai i regular els fluxos de visitants”. 



 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès és el promotor de les actuacions i s’encarregarà 
de la seva preparació, adjudicació, execució i justificació; aquest aportarà amb la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici, la quantitat de 2.090,46 € i 
l’Ajuntament l’import de 720,05 €. Aquesta aportació econòmica tindrà lloc un cop executades 
les obres. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès en relació al “Projecte de divulgació dels valors ambientals dels ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL DEL SOLSONÈS”, per a contribuir, positivament, a la percepció 
social de l’espai i regular els fluxos de visitants” i procedir a la seva signatura.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 720,05 € amb càrrec a la partida 465.00 del pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal 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.   
 
 

3. Donació de compte dels informes de morositat del pr imer i segon trimestre de 
2013.  

  
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’adjunten 
els informes trimestrals presentats 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 
casa entitat local, que inclou el número i quantia global de les obligacions pendents en les 
que s’està incomplint a la data de finalització de cada trimestre, corresponent al primer i 
segon trimestre de l’exercici 2013, 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 els informes trimestrals sobre el compliment de terminis previstos en el 
pagament de les obligacions de l’entitat local del primer i segon trimestre de l’exercici 2013. 

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

 
 
4. Assumptes sobrevinguts. 
  

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



(1) Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les  Dones per finançar les 
despeses derivades de l’elaboració, la implementaci ó o el desenvolupament 
de polítiques de dones dins l’exercici 2013. 

 
Vista la resolució BSF/1814/2013, de 13 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de 
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 
2013, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6447, de 27 d’agost 
de 2013. 
 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès està adherit al II Pla Comarcal de Polítiques 
de Dones del Solsonès (2012-2015) per acord plenari de 27 de desembre de 2011. 
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Sol·licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció de 1.694 €, d’acord 
amb la Resolució exposada a la part dispositiva d’aquest acord, per a la realització d’un 
curs de cuina durant el mes d’octubre de 2013. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

5. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

•••• Decret núm. 57/13 de data 20 de juny de 2013, d’aprovació de diverses factures i 
ordenació de pagament.  

•••• Decret núm. 58/13, de 2 de juliol de 2013, de concessió de llicència d’obres al Sr. Marc 
Angrill Gangolells per a la rehabilitació interior d’habitatge existent al carrer Mossèn 
Jaume Caelles, núm. 9, a Sant Climenç. 

•••• Decret núm. 59/13, de 5 de juliol de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.  

•••• Decret núm. 60/13, de 5 de juliol de 2013, d’acceptació de la subvenció de 553 € 
atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full 
informatiu de Pinell 2013”.  

•••• Decret núm. 61/13, de 26 de juliol de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.   

•••• Decret núm. 62/13, de 23 d’agost de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 
de pagaments.  

•••• Decret núm. 63/13, de 23 d’agost de 2013, de sol·licitud d’una subvenció al 
Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb la resolució, per al finançament 
de les activitats incloses al document tècnic que consten  al corresponent expedient. 

 
 
6. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 



Primer.- Explica que ja s’han instal·lat les bandes rugoses al nucli de Sant Climenç per reduir 
la velocitat. S’ha fet a petició dels veïns afectats.   
 
Segon.- Informa que ja s’han acabat de desbrossar les vores de les carreteres.  
 
Tercer.- També explica que a la pista poliesportiva es va fer una esquerda i l’Ajuntament ha 
contractat al Joan Angrill per arreglar-la.   
 
Quart.- Les subvencions que es van sol·licitar a la Diputació de Lleida per fer un curs 
d’introducció a la vinya i per arreglar el pis del centre cívic, han estat denegades.    
 
Cinquè.- Proposa l’adhesió a la proposta que ha fet arribar l’Ajuntament d’Alcarràs per 
encomanar un informe a la Universitat de Lleida sobre propostes de modificacions i 
interpretacions de les lleis relacionades amb la seguretat al món rural. S’acorda per 
unanimitat l’adhesió a l’esmentat document.  
 
Sisè.- Proposa estudiar la possibilitat d’aprovar una ordenança fiscal per a recaptar l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, sense que hagi de ser 
abonat pels veïns del municipi però gravi les transmissions especulatives que es facin en 
aquest municipi per gent que no hi té cap vincle. El regidor Manel Alòs es mostra en 
desacord amb aquesta proposta.   

 
 

La regidora Sílvia Casals explica la reunió de la ZER, on es va mostrar la memòria del proper 
curs i altres temes.  
 
 

7. Precs i preguntes. 
 

La regidora Sílvia Casals demana  es podria ampliar la pista de ball de Madrona. L’alcalde 
proposa incloure-ho al pressupost de l’any vinent. La resta de membres del ple s’hi mostren 
d’acord.  

 
 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:45 
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 
 
 
 

 


