
 
ACTA DE 17 DE DESEMBRE DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA OR DINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 07/13 
Data: 17 de desembre 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 
Vanesa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila  
Manel Alòs Creus 
 
 
 
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 29 d’octubre, la qual 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació U rbanística Municipal de 

Pinell de Solsonès.  
 
Atès que estant prevista l’aprovació d’aquest punt, però no ha estat tramesa per part dels 
tècnics redactors la documentació necessària, es posposa l’aprovació del Text Refós del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès per al proper ple de 
l’ajuntament.  
 
 

3. Acord de pròrroga del contracte derivat de “serveis  de telecomunicacions 
dels municipis, consells comarcals i ens locals adh erits al procés de compra 
agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, de l Berguedà, de la 
Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès”.    



  
Atès que el Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració,  va aprovar en 
data 17 de novembre de 2005 l’acord marc per a l'homologació de diversos serveis de 
telecomunicacions, agrupats en els següents LOTS: 
 
LOT 1.- SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 
LOT 2.- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
LOT 3.- SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Atès que aquest Consorci, mitjançant Decret de Presidència del 9 de desembre de 2010, 
va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de serveis anomenat “Serveis de 
telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de 
compra agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, 
d’Osona, del Ripollès i del Solsonès” envers l’acord marc d’homologació esmentat, dividit 
en tres lots i a favor de les empreses operadores que s’indiquen, per un termini de dos 
anys prorrogable per mutu acord de les parts, fins un màxim de dos anys més: 
 
- LOT 1.- Serveis de comunicacions de telefonia fixa, a favor de l’empresa 

TELEFONICA      DE ESPAÑA, SAU.   
 
- LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades) a favor de l’empresa 

TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SA  
 
- LOT 3.- Serveis de comunicació de dades i accés a internet, , a favor de l’empresa 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. 
 
Atès que, per Decret del 21 de desembre de 2012, es va aprovar una pròrroga per un 
període d'un any, amb efectes des del 21 de desembre de 2012 fins el 22 de desembre 
de 2013, amb les condicions d'execució establertes al contracte inicial. 
 
Atès que, en virtut del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Localret per tal de dur a terme la contractació centralitzada dels serveis de  
telecomunicacions (veu, mòbil i dades),  el Consorci Localret, per Decret de Presidència 
de data 30 d’octubre 2013, va aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat del contracte de serveis derivat de l’acord marc esmentat 
anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de 
Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la 
demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”, amb un 
pressupost de licitació de 21.950.350,47 €, IVA inclòs del 21% i un període de vigència de 
dos anys, prorrogables fins a un màxim de dos anys més. 
 
Ateses les dificultats sorgides durant la fase de recollida d’informació i de comprovació i 
anàlisi de tots els aspectes tècnics i econòmics necessaris per a l’elaboració del Plec de 
prescripcions tècniques de l’esmentat procés de contractació agregada, l’aprovació de 
l’inici de l’expedient ha sofert un endarreriment respecte de la previsió inicial, per la qual 
cosa la seva entrada en vigor està prevista per l’1 de març de 2014.  
 
Vist informe econòmic emès a l’efecte respecte del cost que suposarà per aquest 
Ajuntament la pròrroga, fixant-la en la quantitat de 500,00 euros, IVA inclòs, la qual anirà 
a càrrec íntegrament de l'any 2014. 
 
Vist que l’òrgan competent per acceptar aquesta pròrroga transitòria és el Ple. 
 



El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, com a municipi adherit i beneficiari del 
contracte derivat de “serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i 
ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques de l’Anoia, del 
Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès”, manifesta la 
seva conformitat a que el Consorci Localret pugui prorrogar la seva vigència amb caràcter 
transitori fins l’entrada en vigor de forma efectiva del nou contracte resultant de la 
contractació centralitzada que aquest Consorci està duent a terme, previst inicialment per 
l’1 de març, la qual tindrà les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara el 
contracte derivat de serveis de telecomunicacions, desglossat en les següents fases i 
adjudicat a les respectives empreses següents: 
 
- Lot 1.-  Serveis de comunicació de telefonia fixa, a l'empresa TELEFÒNICA DE 

ESPAÑA SAU . 
 
- Lot 2.-  Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa TELEFÒNICA 

MOVILES DE ESPAÑA SAU . 
 
- Lot 3.-  Serveis de comunicació de dades i accés a Internet, a l'empresa 

TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU  
 
SEGON.- Aprovar la disposició de la despesa que comporta aquesta pròrroga, la qual 
anirà a càrrec de l'autorització en el seu dia aprovada per a la contractació centralitzada 
pel període 2014. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

4. Sol·licitud d’alta del servei e-Notum.  
 
Atès que per tal de prestar el servei de notificació electrònica mitjançant el Consorci AOC 
(E-notum) és necessari acordar la presentació de la sol·licitud, així com acceptar les 
condicions que regulen la prestació del servei i habilitat al Consorci AOC per al 
tractament de dades.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud dels serveis de notificació electrònica 
(e-NOTUM). 
 
SEGON.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació dels 
Serveis per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica. 
 
TERCER.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la sol·licitud. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a l’efectivitat 
d’aquests acords.  
 
 



5. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal per incen dis forestals. 
 
Vist al Pla d’Actuació Municipal per risc de nevades (NEUCAT), que ha tingut entrada en 
aquest Registre Municipal, el qual inclou el “Manual d’Actuació per a Nevades del 
municipi de Pinell de Solsonès”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès. 
 
De conformitat amb l’establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, i atès que l’article 47 de l’esmentat text legal determina que per tal de seguir 
amb els tràmits necessaris per la seva homologació, cal  l’aprovació de l’esmentat Pla per 
part del Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat dels assistents S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per risc de nevades (NEUCAT) 
de Pinell de Solsonès, el qual inclou el “Manual d’Actuació pe a Nevades del municipi de 
Pinell de Solsonès”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.  
 
SEGON.- Sotmetre el Pla a exposició pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, pel termini de 30 dies per tal que les persones interessades puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, amb l’advertiment que quedarà aprovat 
definitivament el Pla si no se’n presenten.  
 
TERCER.- Fer tramesa del Pla d’Actuació Municipal per risc de nevades de Pinell de 
Solsonès (NEUCAT) a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, un cop aprovat 
definitivament.  
 
QUART.- Facultar l’Alcalde o la persona que designi per la signatura de tota la 
documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 

6. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal per nevad es. 
 
Vist al Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals (INFOCAT), que ha tingut 
entrada en aquest Registre Municipal, el qual inclou el “Manual d’Actuació per a incendis 
forestals del municipi de Pinell de Solsonès”, redactat pes Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Solsonès. 
 
De conformitat amb l’establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, i atès que l’article 47 de l’esmentat text legal determina que per tal de seguir 
amb els tràmits necessaris per la seva homologació, cal  l’aprovació de l’esmentat Pla per 
part del Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, per unanimitat dels assistents S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per risc d’incendis forestals 
(INFOCAT) de Pinell de Solsonès, el qual inclou el “Manual d’Actuació per a incendis 
forestals del municipi de Pinell de Solsonès”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Solsonès.  
 



SEGON.- Sotmetre el Pla a exposició pública mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, pel termini de 30 dies per tal que les persones interessades puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, amb l’advertiment que quedarà aprovat 
definitivament el Pla si no se’n presenten.  
 
TERCER.- Fer tramesa del Pla d’Actuació Municipal per risc de d’incendis forestals de 
Pinell de Solsonès (INFOCAT) a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, un cop 
aprovat definitivament.  
 
QUART.- Facultar l’Alcalde o la persona que designi per la signatura de tota la 
documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord. 
 
 

7. Aprovació de l’Inventari de Referència d’Emissio ns i del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible. 
 
Vist el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que inclou l’Inventari de Referència d’Emissions, 
redactat per la Fundació CEDRICAT, d’acord amb l’adjudicació feta per aquest ple en 
data 25 de juny de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que inclou l’Inventari de 
Referència d’Emissions, redactat per la Fundació CEDRICAT. 
 
SEGON.- Sotmetre el pla aprovat a exposició pública pel termini de 30 dies, per tal que 
les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions, amb 
l’advertiment que si no se’n presenten, quedarà definitivament aprovat sense necessitat 
d’adoptar un nou acord.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

8. Aprovació de l’esmena  a l’acta de les operacion s de delimitació entre el 
municipi de Pinell de Solsonès i Torrefeta i Florej acs.  
 
Vist que en l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Torrefeta i Florejacs i de Pinell de Solsonès s’han constatat unes incoherències en la 
descripció de la fita 1 comuna amb els municipis de Torrefeta i Florejacs, de Pinell de 
Solsonès i de Vilanova de l’Aguda i la línia de terme entre les fites primera i segona, 
continguda en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Torrefeta i Florejacs i de Pinell de Solsonès de data 1 d’abril de 2008 
 
Atès que tant els dos ajuntaments afectats com la Generalitat de Catalunya han acordat 
procedir a l’esmena de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Torrefeta i 
Florejacs i Pinell de Solsonès mitjançant la redacció, formalització i signatura d’una 
esmena a l’acta de delimitació que s’incorpora a la present acta com annex.  
 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Torrefeta i Florejacs i de Pinell de Solsonès.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i a 
l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 

9. Acord de tancament de compte corrent titularitat  de l’ajuntament. 
 

Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès és titular del compte corrent que es detalla a 
continuació: 
 
Banc Santander Central Hispano 
0049-2595-06-2514016249 
 
Atès que el ple ha manifestat la seva voluntat de tancar el compte corrent. 
 
Per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Procedir al tancament del compte corrent titularitat d’aquest Ajuntament, que 
és el següent: 
 
Banc Santander Central Hispano 
0049-2595-06-2514016249 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Banc Santander Central Hispano perquè realitzin els 
tràmits oportuns abans del dia 31 de desembre de 2013 
 
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. 
 
 

10. Sol·licitud de reconeixement de triennis del pe rsonal de l’ajuntament.  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Claustre Torra Viladrich, treballadora 
d’aquest ajuntament, en data 9 de desembre de 2013, demanant el reconeixement dels 
triennis vençuts, als efectes de la percepció de l’import establert per a la seva categoria 
laboral.  
 
De conformitat amb la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2011, i l’article 23 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Reconèixer el dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 21 de 
gener de 2011 i d’un segon trienni amb efectes des del dia 21 de gener de 2014 a la 
Sra. Maria Claustre Torra Viladrich per import de 11,19 € bruts mensuals.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada.  



 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquets acords.  
 
 

11. Assumptes sobrevinguts. 
 

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

 
(1) Declaració institucional en relació a l’anunci de la convocatòria d’una 
consulta per tal de decidir si la nació catalana vo l esdevenir un Estat 
independent. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de PINELL DE SOLSONÈS, vol manifestar: 
 

- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que 
farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera 
lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 

- El seu compromís ambla Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat. 
 

- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat 
en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
 

12. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Seguidament, es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 

•••• Decret núm. 75/13, de 30 d’octubre de 2013 , d’acceptació de la subvenció de 1.500 € 
atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a l’adquisició d’un ordinador portàtil, 
projector, pantalla, 4 taules i 30 cadires.  

 
•••• Decret núm. 76/13, de 30 d’octubre de 2013 , d’acceptació de la comunicació ambiental 

presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès per portar a terme un canvi en la capacitat 
d’oví i cabrum de la seva explotació, d’acord amb la sol·licitud de data 22 d’octubre de 
2013. 

 
•••• Decret núm. 77/13, de 7 de novembre de 2013 , d’aprovació de diverses factures i 

ordenació del seu pagament.  
 
•••• Decret núm. 78/13, de 15 de novembre de 2013 , d’acceptació de la comunicació 

ambiental presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès, d’acord amb la sol·licitud de 
data 17 de juliol de 2013. 

 



•••• Decret núm. 79/13, de 18 de novembre de 2013 , d’atorgament d’un ajut de 300 € a la 
Comissió de Festes de Sant Climenç, per fer front a les despeses ocasionades per la 
celebració de la festa de l’allioli de codony.  

 
•••• Decret núm. 80/13, de 20 de novembre de 2013,  de concessió de llicència d’obres a 

l’ADF Sòl Verd per a la construcció d’un dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca 
Sant Icle, i de concessió d’exempció de pagament de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, d’acord amb la ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.  

 
•••• Decret núm. 81/13, de 20 de novembre de 2013,  de concessió de llicència d’obres a 

l’ADF Sòl Verd per a la construcció d’un dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca 
Estany de Madrona i de concessió d’exempció de pagament de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb la ordenança fiscal reguladora 
d’aquest impost.  

 
•••• Decret núm. 82/13, de 22 de novembre de 2013 , de canvi dels membres de la Comissió 

municipal de delimitació.  
 
•••• Decret núm. 83/13, de 25 de novembre de 2013 , d’aprovació de diverses factures i 

ordenació del seu pagament.  
 
•••• Decret núm.  84/13, de 28 de novembre de 2013 , d’aprovació de diverses factures i 

ordenació del seu pagament.  
 
•••• Decret núm. 85/13, de 28 de novembre de 2013 , d’atorgament d’un ajut de 300 € a 

l’Associació de Veïns del municipi de Pinell de Solsonès per tal de fer front a les 
despeses ocasionades per l’organització de diferents activitats realitzades durant l’any 
2013. 

 
•••• Decret núm. 86/13, de 28 de novembre de 2013 , de sol·licitud d’un ajut de 20.000 € a la 

Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució del “Projecte de a nova captació a la 
Ribera Salada i línia d’impulsió a l’ETAP Torregassa”. 

 
•••• Decret núm. 87/13, de 4 de desembre de 2013 , canvi de titularitat de l’explotació 

ramadera MO 5450AQ de 25 cabres i 50 ovelles en règim extensiu a al finca El Casó, 
que en endavant serà a nom de Rossend Algué Prat.  

 
•••• Decret núm. 88/13, de 5 de desembre de 2013 , d’aprovació de diverses factures i 

ordenació del seu pagament.  
 
•••• Decret núm. 89/13, de 5 de desembre de 2013 , d’acceptació de la subvenció de 9.000 € 

atorgada per la Diputació de Lleida per tal de portar a terme l’actuació de manteniment i 
conservació de la xarxa viària municipal.  

 
•••• Decret núm. 90/13, de 10 de desembre de 2013 , d’acceptació de la subvenció de 

3.371,24 € atorgada per la Diputació de Lleida en concepte d’arrendaments 
subministraments de l’exercici 2013 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.  

 
•••• Decret núm. 91/13, de 13 de desembre de 2013 , d’aprovació de diverses factures i 

ordenació del seu pagament. 
 



•••• Decret núm. 92/13, de 13 de desembre de 2013 , de canvi de data de la propera sessió 
ordinària del ple de l’ajuntament pel dia 17 de desembre de 2013. 

 
•••• Decret núm. 93/13, de 13 de desembre de 2013 , d’atorgament d’un ajut econòmic de 

100 € a la Marató de TV3 de l’any 2013. 
 
 

13. Informes de presidència i de regidories. 
 
L’alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica el Projecte de la captació d’aigua de la Ribera Salada i la sol·licitud d’un ajut 
de tots els ajuntaments de la comarca a la Diputació de Lleida, per a finançar part del 
projecte. 
 
Segon.- Informa dels actes de celebració de les festes de Nadal al municipi.  
 
 
La regidora Mariona Martín informa de la reunió mantinguda amb les diferents regidories de 
joventut dels municipis de la comarca i de les Juntes del Centre Sanitari.  
 
 

14. Precs i preguntes.  
 
No n’hi ha. 

 
 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les vuit hores 
i vint minuts, 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 
 
 
 

 
 
  


