
 
ACTA DE 28 D’AGOST DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀ RIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 6/12 
Data: 28 d’agost de 2012   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:15 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 l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 
2012, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
2. Sol·licitud de suspensió de l’execució de la liq uidació de sanció, 

interposat pel Sr. Ramon Angrill Caelles.  
 
Atès que en data 18 de juny de 2012 el Sr. Ramon Angrill Caelles va presentar a 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès un escrit acompanyat d’un aval bancari emès 
per l’entitat BBVA amb la finalitat de suspendre l’execució de l’acte administratiu 
pel qual s’ha imposat una sanció de 40.000 € al Sr. Angrill com a resultat d’un 
expedient sancionador per infracció urbanística.  
 
Atès que en data 11 de juliol de 2012 el Sr. Angrill ha estat requerit per a l’esmena 
de l’aval aportat de conformitat amb la legalitat vigent aplicable i en data 3 d’agost 



de 2012 ha presentat de nou l’aval bancari amb les signatures legitimades per 
fedatari públic.  
 
Vist 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 estableix 
que La mera interposició de recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte 
impugnat. No obstant, a sol·licitud de l’interessat es suspendrà l’execució de l’acte 
impugnat en el següents supòsits: a) quan s’aporti alguna de les garanties 
previstes a l’article 224.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en els termes previstos en el present article (...).  
 
Per l’exposat el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Acordar la suspensió de l’execució de l’acte administratiu pel qual s’ha 
imposat una sanció de 40.000 € al Sr. Ramon Angril Caelles com a resultat d’un 
expedient per infracció urbanística molt greu, fins a la resolució judicial que es dicti 
per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, en el procediment 
judicial en curs contra l’expedient administratiu sancionador. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Angrill Caelles.  
 
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, si s’escau, de l’adhesió al “Pacte d’ Alcaldes – Compromís 

amb una energia sostenible local”.  
 

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte 
ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats 
europees.  
 

El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.  
 

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 

L'Ajuntament de Pinell de Solsonès té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 



transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables 
en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) 
que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 
2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.  
 

A proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès fa seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en 
el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans 
d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
 

SEGON.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès es compromet a elaborar un Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data 
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i 
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, 
coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida) 
 

TERCER.- L’Ajuntament de Pinell de Solsonès es compromet també a elaborar un 
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el 
Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció 
i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de 
la Unió Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Lleida per fer possible les tasques de 
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 

 
CINQUÈ.- 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. Ratificació de l’acord de dissolució del Consorc i per al 

Desenvolupament de la comarca del Solsonès.  
 
Considerant l’Assemblea General del Consorci per al Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès (celebrada el proppassat 25 de juliol de 2012), en la qual es 
va aprovar la dissolució d’aquest. 
 

En compliment del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, cal procedir a la ratificació 
de l’esmentada dissolució per acord del Ple dels municipis consorciats, adoptat 
per majoria absoluta. 
 



És per això, que a proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 

PRIMER. Ratificar la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès, atès que el municipi de Pinell de Solsonès forma part 
d’aquest Consorci. 
 

SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci per a Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès i a la Direcció General d’Administració Local (Via Laietana, 
26, 2n, 3ª planta, 08003 Barcelona) per tal que en tinguin coneixement i realitzin 
els tràmits pertinents. 
 

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. 
 

 
5. Designació dels dies de festa local del municipi  per a l’any 2013.  
 

Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació on es sol·licita que 
s’estableixin dos dies de festa local per a l’any 2013, advertint que no es poden 
escaure en diumenge, ni coincidir amb cap dels diez festius que s’indiquen a 
l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny. 
 

A proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER. Establir els dies 12 de febrer i 17 de maig com a dies de festa local al 
municipi de Pinell del Solsonès per a l’any 2013. 
 
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. 

 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport a l ’acord per al concert 

econòmic del Parlament de Catalunya.  
 

Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent declaració, rebuda per part 
d’Esquerra Republicana de Catalunya  i que literalment és com segueix: 

 
 
La publicació de les balances fiscals ha estat un exercici de transparència i democràtic 
que ha evidenciat, sense matisos, una greu situació d’injustícia per a tots els catalans i 
catalanes. El resultat entre els impostos que la ciutadania de Catalunya aporta a l’Estat 
espanyol i la quantitat de diners que rep en concepte de finançament per al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya és clarament negatiu. Una situació 
insostenible.  
 
Ho demostren les dades. Demostren, per exemple, que del 1986 al 2009, Catalunya 
ha aportat en matèria de dèficit fiscal 289.874 milions d’euros, tres vegades l’aportació 



de la Unió Europea a l’Estat espanyol en fons socials. Les dades demostren, per 
exemple, que el dèficit fiscal de només l’any 2009, que va ser de 16.000 milions 
d’euros, significa dues vegades el pressupost de la Generalitat de Catalunya d’aquest 
2012 en sanitat. Una situació d’injustícia insostenible.  
 
A dia d’avui, milers i milers de catalans i catalanes estan patint. La taxa d’atur del 
segon semestre de 2012 a Catalunya se situa al 22%. La pressió fiscal sobre la 
ciutadania també és creixent: l’1 de setembre l’IVA passarà del 8 al 10% i el reduït del 
8 al 10%.  
 
I el problema més gran que tenim és que nosaltres no podem decidir. Catalunya ha fet, 
històricament, cinc pactes fiscals. L’Estat espanyol deu a Catalunya 10.500 milions 
d’euros d’aquests pactes fiscals anteriors. Les negociacions amb Madrid sobre com i 
quant ens financem han demostrat ser insuficients i ineficients pel que volem: poder 
decidir, des de la proximitat i coneixement, què fem amb els nostres impostos; poder 
decidir quin és el sostre de les nostres inversions i prioritats.  
 
És per aquest motiu que, en aquest context, celebrem l’acord per a un nou model de 
finançament que el passat 25 de juliol es va aprovar en el nostre Parlament, el 
Parlament de Catalunya. Un acord pel concert econòmic que contempla un model 
propi de finançament i que passa perquè la gestió tributària (exacció, gestió, 
recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs suportats a 
Catalunya corresponguin a l’Agència Tributària de Catalunya, com a única 
administració responsable. Contempla que aquesta Agència tingui plena capacitat i 
atribucions per a l’organització i exercici de funcions pròpies de la gestió tributària. Una 
proposta que recull que la Generalitat tingui plena capacitat normativa i responsabilitat 
fiscal sobre tots els impostos suportats a Catalunya. Un acord que no descuida exigir 
la lleialtat institucional vers el món local, i insta al Govern a establir un model de 
finançament des dels ens locals sostenible i just.  
 
Atenent que estem vivint un moment de màxima transcendència nacional, una situació 
d’ofensiva i deslleialtat constant per part del govern espanyol i recollint un ampli reclam 
de la ciutadania de Catalunya. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana 
proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a l’acord adoptat 
pel Parlament de Catalunya que determina el concert econòmic com a nou model de 
finançament de Catalunya.  
 
SEGON.- Atès la dificultat de la conjuntura econòmica, i si l’actitud del govern de 
l’Estat continua sent contrària als interessos de Catalunya i nega la negociació o 
s’oposa a pactar el sistema de finançament acordat per la cambra catalana, instar el 
Parlament de Catalunya que iniciï, d’acord i conjuntament amb el Govern de 
Catalunya, un procés de diàleg amb el conjunt de la societat catalana per avançar per 
una banda cap a la configuració d’una majoria social clara i compromesa amb la 
consecució per vies pacífiques i democràtiques d’un estat propi de Catalunya, lliure i 
sobirà en el marc de la Unió Europea i, de l’altra, cap a la discussió i elaboració 
rigorosa dels passos imprescindibles per exercir el dret a l’autodeterminació i assolir el 
posterior estat propi amb èxit.  
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i als 
grups parlamentaris de la cambra catalana, a l’Associació Catalana de Municipis i 



Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda espanyol.  

 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i s’acorda tramete-la a al grup polític 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament pe tal que en facin l’ús que 
creguin convenient. 

 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Declaració instituc ional en defensa de 

l’autonomia municipal i del model d’organització te rritorial catalana.  
 
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent declaració, rebuda per part de la 
Diputació de Lleida  i que literalment és com segueix: 
 

El passat divendres 13 de juliol, en Consell de Ministres, el Govern de l’Estat donava a 
conèixer els informes sobre l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local i l’Avantprojecte de Llei Orgànica de Modificació 
de la Llei Orgànica del Regim Electoral General, uns avantprojectes que canviaran la 
legislació bàsica municipal. 
 
Amb aquesta reforma legislativa, el Govern de l’Estat pretén, entre altres canvis, 
l’eliminació de competències dels ajuntaments, especialment els de menys de 20 mil 
habitants; la supressió de les entitats locals menors existents a l’Estat; l’eliminació 
d’aquelles mancomunitats que no tinguin assegurada la seva sostenibilitat financera; 
reforçar el paper de les Diputacions com a prestadores de serveis municipals; o 
l’eliminació en les properes eleccions municipals d’un 30 per cent dels regidors 
actuals, més de 21 mil regidors a tot l’Estat. 
 
El municipalisme català ha mostrat el seu rebuig davant aquesta mesura 
centralitzadora, que atempta directament contra l’autonomia local i contra les 
competències de la Generalitat de Catalunya, i que difumina la identitat pròpia del 
nostre país conformat i vertebrat per un municipalisme molt arrelat a la ciutadania i 
amb vocació de servei molt accentuat. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat està treballant amb la Llei de Governs i Hisendes 
locals des de fa temps per tal de millorar l’eficiència i l’eficàcia en la prestació de 
serveis als ciutadans, apostant per una reforma del món local en aquest sentit. 
 
Atès que el municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya tal 
com li atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en concret, en el seu capítol VI, 
secció primera, regula l’organització territorial local i en la secció segona, en els seus 
articles 86, 87 i 88 referents als conceptes d’autonomia municipal. 
 
Atès que el fet de modificar les competències que tenen els ajuntaments catalans 
vulnera l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) que «garanteix als 
municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes 
entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de 
legalitat» i defineix quines són les competències locals. 
 
Ates que els municipis a Catalunya han estat sempre un pilar de la identitat catalana i 
proposar una supressió de regidors i de municipis posa en perill aquest model.  
 



Atès que amb aquestes mesures sembla que el Govern Espanyol vol fer creure als 
ciutadans que són els ens locals i les comunitats autònomes els principals 
responsables del augment del dèficit públic i de la situació de crisi econòmica quan 
això no és cert ja que els municipis tant sols generen el 3,4% del dèficit total de l’Estat. 
 
Atès que reduir el nombre de regidors no suposa cap estalvi econòmic significatiu per 
l’administració local en el seu conjunt ja que la immensa majoria dels regidors no 
percep cap retribució, ans al contrari aporten la voluntat de servei de forma 
desinteressada i altruista de servei públic. 
 
Atès que la reducció del nombre de municipis i regidors pot suposar una pèrdua de 
representativitat política territorial a Catalunya i per tant de retruc una reducció de la 
qualitat democràtica en l’administració local ja que és l’administració més propera al 
ciutadà i per tant la proximitat és garantia de millor servei i eficiència.  
 
Pels motius anteriorment exposats, el Ple d’aquesta Corporació adopta els següents 
Acords: 
 
PRIMER.- La Diputació de Lleida mostra el seu rebuig a la modificació en la legislació 
bàsica municipal, que preveu dur a terme el Govern de l’Estat, mitjançant 
l’avantprojecte de Llei para la racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. La 
supressió d’un 30 per cent del nombre de regidors actuals que contempla 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica del Regim Electoral 
General suposa una invasió de competències previstes a l’Estatut sobre el model 
d’organització territorial propi de Catalunya, una conculcació del principi d’autonomia 
municipal i en general una disminució de la representativitat democràtica del territori.  
 
SEGON.- La Diputació de Lleida  manifesta el seu suport a la tasca que estan duent a 
terme els membres de les corporacions locals i mostra el seu respecte als regidors i 
regidores que presten un servei públic per satisfer les necessitats generals dels 
ciutadans de cada població. 
 
TERCER. La Diputació de Lleida mostra el seu desacord a l’eliminació de les entitats 
locals menors, anomenades a Catalunya Entitats Menors Descentralitzades (EMD), 
amb la pèrdua de representació, prestació de serveis i autonomia local, que aquesta 
decisió suposaria per als petits nuclis catalans. 
 
QUART.- La Diputació de Lleida manifesta el més enèrgic rebuig a la transferència a 
les Diputacions de les competències dels municipis de menys de 20 mil habitants. 
Qualsevol modificació del marc competencial ha de ser fruit del diàleg amb els propis 
municipis. 
 
CINQUÈ.- La Diputació de Lleida refusa la ingerència del govern central sobre 
l’ordenament dels municipis catalans, amb una clara voluntat intervencionista i 
centralista, recorrent a la seva facultat d’intervenir en moments d’urgència i al·legant 
una pretesa millora de la capacitat de gestió dels assumptes públics locals. 
 
SISÈ.- La Diputació de Lleida declara que és la comissió d’elaboració dels projectes de 
Llei de Governs Locals i d’Hisendes Locals, creada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, l’organisme competent per abordar una reforma en la regulació dels 
governs locals catalans. 
 
SETÈ.- La Diputació de Lleida comunicarà aquest acord al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Govern d’Espanya, a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i 
ACM, i als grups polítics del Parlament de Catalunya.  



 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i s’acorda trametre-la a la Diputació de 
Lleida per tal que en facin l’ús que creguin convenient. 

 
 

8. Assumptes sobrevinguts.  
 

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

 
(1) Acord de compareixença com a demandats en els r ecursos 
contenciosos administratius interposats contra l’Aj untament de Pinell 
de Solsonès i d’atorgament de poder per a plets de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès   
 
Atès que el Sr. Ramon Angrill Caelles i Cal Espinal d’Aguilar, SL han interposat 
recurs  contenciós administratiu abreujat davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu Número 1 de Lleida, amb número 649/2011, i s’ha interposat també 
recurs contenciós administratiu ordinari amb número 258/2011 davant el mateix 
Jutjat, per part del Sr. Ramon Angrill Caelles.  
 
Atès que és necessari l’atorgament de poder per a plets per als procediments 
esmentats a favors de professionals per actuar en representació d’aquest 
ajuntament.  

 
El Ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Comparèixer com a part demandada davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu  Núm. 1 de Lleida, en el procediment de recurs abreujat número 
649/2011 i el procediment de recurs ordinari número 258/2012. 
 
SEGON.- Atorgar poders per a plets per als procediments esmentats a favor dels 
següents professionals: 
 
Procuradors 
 
De Lleida 
Belén Font Gonzalo 
 
De Barcelona 
Nieves Fernández de Urquía 
 
De Madrid 
Gemma Maria Sonia Esquerdo Villodres 
 
Lletrats 
Rossend Mujal Alsina 



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

(2) Resolució de les al·legacions presentades pel S r. Ramon Angrill 
Caelles a l’expedient de restitució legalitat urban ística 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, i per acord de ple 
de data 26 de juny de 2012 s’acorda estimar parcialment les al·legacions 
presentades i així mateix, es subsana la manca de comunicació de la relació 
de les mesures concretes de restauració susceptibles de ser adoptades, 
adjuntant l’informe tècnic emès per l’arquitecte Miquel Mingorance i Murcia. 
En aquest mateix acord es requereix a l’interessat per a què presenti un aval 
bancari per quantia no inferior a 10.537,98 € en concepte de garantia legal, 
corresponent al 50 % del pressupost de restauració contingut en l’informe 
tècnic.  

 
•••• En data 3 d’agost de 2012 el Sr. Angrill presenta un nou escrit amb una única 

al·legació, referida a la voluntat inequívoca de restauració de la realitat física 
alterada i sol·licita, entre d’altres, la suspensió de l’expedient de restauració 
de la realitat física alterada i de l’expedient sancionador vinculat; que es dicti 
en el seu moment una resolució aplicant la reducció del 80 % de l’import de la 
sanció d’acord amb l’article 217 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i que s’estableixi un 
termini per a què l’interessat presenti un nou pressupost consensuat amb 
l’ajuntament de les actuacions a executar per la restauració de la legalitat 
física alterada.  

 



Legislació aplicable:  
 
- Els articles 199 i següents del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 4 d’agost, 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 quantia no interior al 50 % del pressupost de restauració davant de 
l’administració 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: 
 
El Sr. Angrill en el seu escrit d’al·legacions manifesta la seva voluntat de 
restauració de la legalitat urbanística de manera ferma, inequívoca i no 
condicionada, per tal de poder-se acollir a la suspensió del procediment incoat i 
beneficiar-se de la reducció de la sanció establerta a l’article 217 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Aquesta manifestació ha de considerar-se suficient per a dictar la suspensió de 
l’expedient. En conseqüència, atès que les obres efectuades són manifestament 
il.legalitzables, tal com s’ha determinat en el procediment de legalització de 
l’obra, s’ha de requerir a la persona interessada per a què en el termini d’un mes 
executi les mesures de restauració de la realitat física alterada. Així mateix, s’ha 
de fer l’advertiment exprés que transcorregut el termini d’un mes sense haver 
procedit a la restauració, l’òrgan competent procedirà a l’execució forçosa, 
mitjançant la interposició de multes coercitives en els termes de l’article 206.2 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 277 del Reglament, o l’execució 
subsidiària a càrrec de la persona interessada.  

 
També expressa el Sr. Angrill en l’escrit de data 1 d’agost de 2012 la seva 
voluntat de presentar una garantia no inferior al 50 % al pressupost de 
restauració, requisit indispensable per a suspensió de l’expedient sol·licitada. No 
és suficient però la manifestació de la voluntat de presentar la corresponent 
garantia, si no que aquesta ha de ser efectivament aportada. Per tant, la 
suspensió del present expedient ha d’estar condicionada a la presentació de 
l’esmentada garantia.  
 
Fa constar també que en la tramitació de l’expedient sancionador va presentar un 
aval bancari per aquest concepte per import de 1.500 € i diu que “aquest 
ajuntament ha presentat ara un nou pressupost per aquest concepte 
substancialment superior al previst per aquesta part en el seu moment...”. Cal dir 
que no és certa aquesta afirmació, atès que el pressupost presentat en el seu 
moment pel qual es va aportar la garantia de 1.500 € va ser presentat 
directament i sense previ requeriment, per part de l’interessat, sense que aquest 
ajuntament fins ara, s’hagués pronunciat sobre el pressupost adient de 
restauració de la legalitat física alterada, atès que ha considerat que no era 
procedent fins al moment que ens ocupa.  
 
Sol·licita també l’interessat que s’estableixi un nou termini per tal que es pugui 
aportar un nou pressupost d’execució de les obres de restauració, consensuat 
entre ambdues parts. Atès que els imports que consten en l’informe tècnic emès 
per l’arquitecte Miquel Mingorance i Murcia són els oficials establerts per l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), no procedeix l’establiment 
d’un nou pressupost, que s’estableix únicament als efectes de la presentació de 
la garantia del 50 % del mateix, i que serà retornada un cop realitzades les 
oportunes obres de restauració.  
 



En relació a la sol·licitud de suspensió de l’expedient de restauració de la realitat 
física alterada, es reitera la seva procedència un cop presentada 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. No obstant, la suspensió sol·licitada 
de l’expedient sancionador no és possible, atès que aquest expedient, com bé 
sap l’interessat, actualment ha finalitzat i la seva resolució final és ferma en via 
administrativa.  
 
Per últim, un cop acreditada la correcta execució de les actuacions de restitució 
de la legalitat establertes a l’informe tècnic en el termini d’un mes, es procedirà a 
dictar resolució per la qual es redueixi en un 80 % la sanció imposada per 
infracció urbanística greu, per la construcció d’una bassa femer a la finca 
l’Avellana sense la preceptiva autorització ni llicència municipal, d’acord amb 
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 22 d’agost de 2012, 
ACORDA per unanimitat: 
 

 
PRIMER.- Suspendre l’expedient de restauració de la realitat física alterada 
incoat pel Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en sessió de data 24 d’abril 
de 2012, atorgant el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data 
de recepció de la notificació d’aquest acord, per a executar les actuacions 
incloses en l’informe tècnic emès per l’arquitecte Miquel Mingorance Mucia i 
tramès a l’interessat en data 13 de juliol de 2012, condicionant aquesta 
suspensió a l’aportació en el termini de 10 dies d’una garantia d’import no inferior 
a 10.537,98 €, mitjançant alguna de les formes admeses per la legislació de 
contractes de les administracions públiques. Alhora, es fa l’advertiment exprés 
que transcorregut el termini d’un mes sense haver procedit a la restauració, 
l’òrgan competent procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la interposició de 
multes coercitives en els termes de l’article 206.2 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 277 del Reglament, o l’execució subsidiària a càrrec de la 
persona interessada.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Angrill Caelles.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
l’execució d’aquest acords.  

 
 

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

 
•••• Decret núm. 33/12 de data 21 de juny de 2012, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació de pagaments. 



 
•••• Decret núm. 34/12, de 22 de juny de 2012, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs de 76.843,54 € corresponent al 90% del cost total de 
l’actuació de museïtzació de la torre del castell de Sallent.  

 
•••• Decret núm. 35/12, de 22 de juny de 2012, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs de 63.752,27 € corresponent al 90% del cost de l’actuació 
de rehabilitació de la primera planta de l’ajuntament vell per adequar-la com a 
sala d’audiovisuals.  

 
•••• Decret núm. 36/12, de 3 de juliol de 2012,  de sol·licitud de subvenció a 

l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya per a la realització de l’activitat de manualitats i arts 
plàstiques i una xerrada –taller de salut i qualitat de vida durant l’exercici 2012. 

 
•••• Decret núm. 37/12, de 3 de juliol de 2012, d’acceptació de la comunicació 

ambiental presentada pel Sr. Pere Selva Rosells, consistent en canviar la 
capacitat d’oví per cabrum sense modificar la capacitat total de l’explotació, 
quedant la capacitat de la següent manera: 340 ovelles, 5 mascles ovins, 24 
oví de cria, 100 oví de recria, 9 xais d’engreix, 10 cabres, 1 mascle cabrum, 5 
oví de cria i 2 oví de recria. 

 
•••• Decret núm. 38/12, de 6 de juliol de 2012, d’habilitació com a secretària-

interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant els 
períodes compresos entre els dies 12 al 20 de juliol de 2012 (ambdós 
inclosos), i del 10 de setembre al 2 d’octubre de 2012 (ambdós inclosos), a la 
Sra. Sílvia Vilaseca Casafont (NIF 78150643R), secretària-interventora del 
SAT del Consell Comarcal del Solsonès. 
 

•••• Decret núm. 39/12, de 6 de juliol de 2012, de concessió de llicència d’obres 
a Endesa Distribución Eléctrica SLU per a la reforma de la línia aèria 25 kV 
existent a PT WD696, als terrenys situats en el polígon 4, parcel·les 108 i 109, 
del terme municipal de Pinell de Solsonès.  

 
•••• Decret núm. 40/12, de 13 de juliol de 2012, d’aprovació del Pla Local de 

Joventut 2012-2015 de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, elaborat pel 
Consell Comarcal del Solsonès, condicionat a la seva ratificació per Ple. 
 

•••• Decret núm. 41/12, de 25 de juliol de 2012, de sol·licitud al Consell Comarcal 
del Solsonès, d’un ajut de 200 euros per al finançament de part de la despesa 
ocasionada per la celebració de la Festa Major de Sant Climenç 2012.  
 

•••• Decret núm. 42/12, de 27 de juliol de 2012,  d’aprovació de diverses factures 
i ordenació de pagaments. 

 
•••• Decret núm. 43/12, de 27 de juliol de 2012, d’iniciació del procediment de 

nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del Jutjat de Pau 
de Pinell de Solsonès. 

 



•••• Decret núm. 44/12, d’1 d’agost de 2012, d’habilitació com a secretària-
interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant els 
períodes compresos entre els dies 12 al 20 de juliol de 2012 (ambdós 
inclosos), i del 10 al 28 de setembre de 2012 (ambdós inclosos), a la Sra. 
Sílvia Vilaseca Casafont (NIF 78150643R), secretària-interventora del SAT del 
Consell Comarcal del Solsonès. 

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

 
No n’hi ha. 

 
 
11. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que s’han desbrossat els camins del municipi, els indrets 
estratègics de prevenció d’incendis i la Ruta de les Mentides i de la Font. Falta 
acabar el de la Codina i el de Sanaüja.  
 
Segon.- Els veïns de les cases de Gispets, Coïns, Remells i el Puit han sol·licitat a 
l’ajuntament ajuda per a demanar a Fecsa que connecti una línia de la llum que 
mai s’ha donat d’alta. L’Alcalde explica que té pendent una reunió amb el 
responsable del Departament d’Empresa i Ocupació a la província.  
 
Tercer.- Informa d’una reunió mantinguda amb l Mancomunitat d’Abastament 
d’Aigua del Solsonès relativa a una concessió d’aigua d’una nova canonada, que 
si en un futur se n’ha de fer ús, s’haurà de pagar a la Generalitat el preu de 0,80 € 
per m³ de bombatge.  

 
 
La regidora Mariona Martin explica la passada Junta del Centre Sanitari i informa 
que ja s’ha tornat a col·locar la senyal feta malbé al trencant de Miravé.  
 
 
La regidora Sílvia Casals informa de la reunió de la ZER que es va celebrar el 
passat 28 de juny, on es va presentar la memòria del curs passat i s va parlar de 
les novetats del curs vinent.  
 
 

12. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
21:15 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 
 


