
 
ACTA DE 16 DE JULIOL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA 

EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈ S  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 6/14 
Data: 16 de juliol de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:00 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila  
Manel Alòs Creus 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau 
 
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. Sol·licitud de subvenció al Departament de Gover nació i Relacions 
Institucionals per a abonar retribucions a determin ats càrrecs electes 
locals.   
 
Vista la resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions 
a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2014, publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 6658, de 7 de juliol de 2014. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2011 el ple d’aquest ajuntament va acordar 
establir a favor del càrrec de president-alclade, en règim de dedicació parcial pel 
50% de la jornada i donar-lo d’alta a la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta 
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin i aquest 
import pot ser objecte de l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta 
corporació  de l’exercici 2014, per una dedicació corresponent al 50% de la 
jornada ordinària, d’acord amb la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de 



convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 
2014. 
 
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.  

 
 

2. Adhesió, si s’escau, a l’acord marc de subminist rament d’equips 
d’impressió i de multifunció.    

 
ANTECEDENTS 
 
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de 
setembre de 2009, va aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear un 
sistema de contractació centralitzada configurant- la com un servei especialitzat de 
central de contractació per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. 
 
Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es preten ampliar la 
prestació de serveis i subministraments en interès públic dels ens locals, 
especialment pel que fa als municipis més petits que sovint no poden accedir a les 
prestacions i condicions que s’ofereixen als més grans.  
 
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, 
aportant una millora en les condicions de compra a través de l’aprofitament de 
l’economia d’escala i la oferta d’un ampli catàleg de bens i serveis. 
 
Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del CCDL 
aporta una simplificació dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels 
tràmits de licitació i adjudicació pels ens locals de Catalunya. 
 
Això no obstant, l’ adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no 
suposa la obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la 
Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar 
aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.   
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) que 
regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els 
corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.  
 
3.  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 que regula el funcionament i 
competències de l’ajuntament. 
 



Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres 
presents el següent:  
 
ACORD 
 
1.- Autoritzar l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada 
del Consorci català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de bens i contractació de serveis a través de la Central de Compres 
del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i 
amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o 
contractes dels serveis.  
 
2.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest ajuntament als 
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local al Sr. 
Benjamí Puig i Riu. 
 
3.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 

 
 

3. Adjudicació de l’obra de reparació superficial d el paviment de la pista 
poliesportiva de Sant Climenç.  

 
Vista la Memòria valorada per a la reparació superficial del paviment de la pista 
esportiva de Sant Climenç, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports 
Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost d’execució per contracta total de 
28.132,50 €. 

 
Atès que ha estat atorgada a aquest ajuntament una subvenció del Consell Català de 
l’Esport per a l’execució de les actuacions previstes a l’esmentada memòria.  
 
Atès que han estat sol·licitats tres pressupostos a diferents empreses per a 
l’execució d’aquesta actuació, els quals consten al corresponent l’expedient.  
 
Vist l’import del pressupost que consta a la memòria i atès que l’article 138.3 del 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideren contractes 
menors els contractes d’import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes 
d’obres, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, i que aquest tipus de 
contractes menors podran se adjudicats directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per la 
realització de la prestació, complint amb les normes establertes amb l’article 111 
del mateix text legal, és a dir, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació 
de la despesa i la incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a 
l’expedient, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el 
corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.  
 
Atès que la competència per la contractació en les entitats locals ve regulada per 
la Disposició addicional segona del RDL 3/2011, que estableix en el seu apartat 1 
que correspon als Alcaldes, com a òrgan de contractació respecte de contractes, 
entre els quals el d’obres, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, i en 



el seu apartat 2 que atorga al Ple la competència com òrgan de contractació 
respecte dels contractes no mencionats en el punt primer anterior. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar l’execució de les obres incloses a la “Memòria valorada per a la 
reparació superficial del paviment de la pista esportiva de Sant Climenç”, a l’empresa 
Sport Plus Court SL (Tenissinco Construcciones deportivas), amb CIF B65501884 
per import de 28.132,50 € (IVA inclòs), d’acord amb el pressupost presentat.  
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent per import de 28.132,50 €, amb càrrec 
a la partida 640.00/450 del pressupost vigent.  
 
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i 
tramitació del pagament si escau. 
 
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la 
data de la signatura de la Resolució. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords.  
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de la factura emesa per J oan Carol Gilibert en 
concepte de redacció del POUM i del Catàleg de Masi es de Pinell.  
 

Vista la factura núm. 22 de data 1 de juliol de 2014 emesa pel Sr. Joan Carol 
Gilibert en concepte de redacció el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell 
de Solsonès, que inclou el catàleg de Masies i cases rurals, per import total de 
12.972,00 €  

 
Atès que d’acord al l’establert al 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 
correspon al ple d’aprovació de la despesa que superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost vigent.  
 
Per l’exposat el Ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la factura núm. 22 de data 1 de juliol de 2014 emesa pel Sr. 
Joan Carol Gilibert en concepte de redacció el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès, que inclou el catàleg de Masies i cases rurals, per 
import total de 12.972,00 €. 
 
SEGON.- Procedir al pagament de la factura aprovada al punt anterior amb càrrec 
a la partida 227.99/920.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal 
de fer efectius aquests acords.   

 
 

 
 



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


