
 
ACTA DE 29 D’OCTUBRE DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDI NÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 06/13 
Data: 29 d’octubre de 2013   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:20 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 27 d’agost, la qual 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercic i 2014. 
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014. 
 
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable, el qual figura a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació vigent.  



 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 i 
següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del 
RD 500/90, i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
Per l’exposat i per unanimitat, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 el qual, és el 
següent: 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGON.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost. 
 
TERCER.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general, on s’inclou la normativa 
reguladora de les subvencions nominativa i excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès, d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions. 
 
QUART.- Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, també comprès en el 
Pressupost. 
 
CINQUÈ.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
SISÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i  els articles 162 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladors d’Hisendes Locals. 
 
SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 

INGRESSOS  
CAPÍTOL I 22.600,00 € 
CAPÍTOL II 3.000,00 € 
CAPITOL III 3.300,00 € 
CAPITOL IV 92.550,00 € 
CAPITOL V 4.000,00 € 
CAPÍTOL VII 92.000,00 € 
  
TOTAL 217.450,00 € 
   
DESPESES 

 

CAPÍTOL I 21.200,00 € 
CAPÍTOL II 65.850,00 € 
CAPÍTOL III 1.300,00 € 
CAPÍTOL IV 18.047,00 € 
CAPÍTOL VI 111.053,00 € 
  

TOTAL 217.450,00 € 



 
3. Donació de compte dels informes de morositat del te rcer trimestre de l’any en 

curs.   
  

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 tercer 
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 tercer 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. Contractació, si s’escau, d’una empresa per a la  prestació dels serveis de 
prevenció de riscos laborals. 
 
Atès que, de conformitat amb la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, tot empresari, 
té el deure de protegir els/les treballadors/res davant els riscos laboral i en compliment 
d’aquest deure ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els 
aspectes relacionats amb la feina. 
 
Atès que per tal de donar compliment a les disposicions legals aplicables és necessària la 
contractació d’una empresa prestadora de serveis de prevenció de riscos laborals.  
 
Vist el pressupost de l’empresa PREVINTEGRAL – Servei de Prevenció Aliè, en el qual es 
detallen els serveis inclosos en matèria de prevenció de riscos laborals, els quals donen 
compliment a la normativa aplicable, el qual ascendeix a la quantitat de 348 € (IVA exclòs). 
 
Ateses les característiques del servei es considera com a procediment més adequat per a la 
seva adjudicació el del contracte menor, de conformitat amb l’article 138.3 del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
es consideren contractes menors el contractes de serveis d’import inferior a 18.000 € i 
aquests 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.- Contractar l’empresa PREVINTEGRAL per a dur a terme els serveis en matèria de 
prevenció de riscos laboral de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a l’exercici 2014 per 
import de 421,08 €, mitjançant contracte menor de serveis, de conformitat amb els fonaments 
legals exposats a la part dispositiva d’aquest acord. 
 



SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
5. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a l’e quip de botifarra de Sant 

Climenç.  
 
Vista la sol·licitud del Sr.Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de Sant 
Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra, presentada a aquest Ajuntament amb registre 
d’entrada número 220 de data 10 d’octubre de 2013, en la qual es demana un ajut econòmic 
per a fer front a les despeses ocasionades per la participació a la lliga comarcal de botifarra. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a l’equip de botifarra de Sant Climenç. un ajut econòmic per un import de 
300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la participació a la lliga comarcal de 
botifarra. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Gaspar Serra Moncunilll, responsable de l’equip de 
Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer efectius 
aquests acords. 
 
 

6. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Correllengua 2013. 
 

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 17 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 2013 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 2013 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, o a través 
de cal@cal.cat i als organitzadors locals del Correllengua. 
 
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. 
 
 

7. Determinació dels dos dies de festa local per a l’any 2014. 
 
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 2014, advertint que no es poden escaure en diumenge, ni en cap 
dels dies de festa oficials. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1998, de 28 de juliol, i la Ordre 
EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada la DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 2013. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Establir els dies 4 de març i 16 de maig de 2014 com a dies de festa local al 
municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2014. 
 
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.  
 
 

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’associac ió per a la gestió de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal per cont ingències comunes.  
 
Vist el Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
col·laboració de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de Seguretat 
Social. 
 



Vista la voluntat d’aquest ajuntament de formalitzar la proposa d’associació per a la gestió de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comunes de la Mutua 
Intercomarcal.  

 
Per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’associació per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal per 
contingències comunes.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a Mútua Intercomarcal i procedir a la signatura dels 
documents.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords.  
 
 

9. Adhesió a l’acord marc de subministrament d’ener gia elèctrica.  
 
Vist l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica acordat per Endesa Energia SA 
Unipersonal i el Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’Associació de Municipis i 
Comarques de Catalunya, de la qual aquest ajuntament hi forma part.  
 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès està interessat en l’adhesió a l’esmentat acord 
marc, obtenint amb aquest acord unes millores condicions econòmiques en la prestació del 
subministrament d’energia elèctrica i obtenint la seguretat que s’ha dut a terme el 
procediment de contractació amb estricte compliment de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, concurrència, publicitat i transparència.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica de l’Associació Catalana de Municipis i Endesa Energia 
Eléctrica SAU.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’ACM i procedir a la signatura del formulari de contractació 
de la oferta.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tots els documents necessaris per tal de fer efectius 
aquests acords.  
 
 

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció d’adhesió a la petició de determinades 
modificacions del codi penal contra els robatoris.  
 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es transcriu a 
continuació: 
 

“La Junta de Portaveus de la Diputació de Lleida a l’empara del que disposa l’art. 97.1 del Real 
Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de la Diputació el següent 
dictamen: 
 



ADHESIÓ  A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS  DEL CODI PENAL 
CONTRA ELS ROBATORIS.  
 
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la 
resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i 
especialment l’àmbit rural, s’ha elaborat una proposta amb les següents modificacions: 
 
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de la justícia i 
estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret penal de la Universitat 
de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Tot i que algunes d’elles ja han estat recollides en la 
última versió del projecte de reforma aprovat pel govern espanyol, es relacionen en la seva 
totalitat per mantenir la unitat de la proposta i constatar la seva rellevància. 
 
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la 
que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries circumstàncies 
que quan concorren s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.   
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per 
transportar els objectes sostrets. Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països 
europeus -dret comparat-. El fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està 
normalment associat a una planificació i preparació del fet, i amb facilitar la comissió del delicte 
com el transport dels objectes sostrets i la fugida de l’autor. 
 
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 
La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó actualment 
és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura en el dret 
comparat. 
 
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin 
productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb 
això donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència 
atenent la seva vulnerabilitat.  
 
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt vagi 
acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici en 
instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal donaria 
una resposta més adequada a aquest delicte complex, i el castigaria més adequadament que 
no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de danys separadament. 
 
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria 
una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els partícips 
amb pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la comissió continuada de 
delictes contra el patrimoni.  
 
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu una 
pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la modalitat qualificada, aquí es 
proposa una pena d’1 a 5 anys. 
 
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 
Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No 
només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació 
d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.  



Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la 
opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de 
valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per salvar 
un tracte desproporcionat a casos de poca importància que abans rebien el tracte més adequat 
de falta. 
 
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un 
delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se 
d’objectes provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com 
s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern 
presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les faltes, i pel 
que s’ha dit s’hauria d’eliminar. En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el 
delicte de receptació, consistent en que els objectes receptats siguin productes agraris o 
ramaders o els instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció. 
 
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació. 
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 3 
anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 
 
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també 
serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui modalitat 
qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera es permetria 
captar també aquelles circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin en tot el circuit 
delictiu que comprèn la sostracció i posterior col·locació al mercat. 
 
Onzena.- Una millor regulació del comís 
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar 
aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que 
mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència de l’imputat. 
 
Dotzena.- Aplicació de la prohibició d’aproximar-se a determinats llocs 
Es proposa que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva en 
l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a tota 
empresa de compra de metalls. 
 
Per tot l’exposat el Ple de la Corporació aprova l’adopció dels següents, 
     

A C O R D S 
 

Primer.-  La Diputació de Lleida s’adhereix a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal 
per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint la 
societat i especialment l’àmbit rural. 
 
Segon.-  La Diputació de Lleida donarà compte d’aquests acords, al Ministeri de Justícia del 
Govern d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots els grups polítics 
d’ambdues cambres legislatives i a les associacions municipalistes (ACM, FMC, FEMP)”. 

 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció i s’acorda trametre-la a la Diputació de Lleida. 

 
 

11. Assumptes sobrevinguts.  
 
No n’hi ha. 



 
 

12. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 

Es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

•••• Decret núm. 64/13 de data 30 d’agost de 2013, de concessió de llicència d’obres al Sr. 
Pere Casals Casals per a portar a terme les obres d’adaptació a les normes comunitàries 
de l’explotació porcina amb marca oficial 545AL.  

 
•••• Decret núm. 65/13, de 30 d’agost de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació 

de pagaments.  
 
•••• Decret núm. 66/13, de 2 de setembre de 2013, d’acceptació del pagament del deute 

que la Generalitat de Catalunya ha tramès a l’Administració de l’Estat per a cobrar els 
imports pendents comptabilitzats amb anterioritat a 31 de desembre de 2012.  

 
•••• Decret núm. 67/13, de 12 de setembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments.   
 
•••• Decret núm. 68/13, de 27 de setembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments.   
 
•••• Decret núm. 69/13, de 27 de setembre de 2013, de comunicació de la modificació de 

l’explotació ramadera Mo545AX, passant de porcs d’engreix a recria de reproductores.  
 
•••• Decret núm. 70/13, de 1 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments.  
 
•••• Decret núm. 71/13, de 9 d’octubre de 2013 , d’autorització al Consell Comarcal del 

Solsonès per tal que puguin disposar i fer ús dels terrenys necessaris del municipi de 
Pinell de Solsonès per dur a terme l’actuació inclosa en el “Projecte de divulgació dels 
valors ambientals del territori.  

 
•••• Decret núm. 72/13, de 9 d’octubre de 2013, de presentació al Consorci AOC de la 

sol·licitud dels seveis de seu electrònica, taulell electrònic i servei e.Fact. 
 
•••• Decret núm. 73/13, de 16 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments.  
 
•••• Decret núm. 74/13, de 25 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i 

ordenació de pagaments.  
 

 
13. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

Primer.- Explica que el rètol informatiu de sensibilització mediambiental en zones protegides 
que s’ha col·locat a Madrona, es canviarà de lloc perquè on s’ha col·locat inicialment és 
erroni. 



 
Segon.- Informa que al municipi s’estan apunt d’acabar les obres de construcció de dos 
dipòsits d’aigua per extinció d’incendis a Madrona i Sant Iscle, promoguts per l’ADF. En total 
n’hi ha 8 en tot el municipi per aquesta finalitat.  
 
Tercer- El proper dia 16 es farà l’excursió amb veïns i veïnes del municipi. Enguany serà a 
Barcelona i es visitarà la Sagrada Família i l’Aquàrium.  

 
 

La regidora Sílvia Casals explica la reunió de la ZER del passat dia 23, on es va fer la 
presentació del curs 2013-2014.  
 
 

14. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

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

 
 


