
ACTA DE 20 DE JUNY DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAO RDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 7/11 
Data: 20 de juny de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Ezequiel Real Colell    
Sílvia Casals Vila     
 
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. L’objecte és donar compliment a allò que disposa l’article 
38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en què es 
disposa que dins dels trenta dies següents a la celebració de la sessió 
constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió extraordinària del Ple amb l’objecte 
de fixar el funcionament de la nova Corporació Local. 

 

El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 

 
1. Establir la periodicitat de les sessions plenàri es. 
 

L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc l’últim 
dimarts hàbil de cada dos mesos, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, sent el 
proper ple ordinari el dia 30 d’agost. 

 
Sotmès a votació, S’APROVA per unanimitat. 

 
 
2. Nomenament del Tinent d’Alcalde. 
 

D’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 41.3 i 46.1 del Real Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, a través del qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’Alcalde ha dictat resolució de 



data 20 de juny, per la qual nomena com a tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès el regidor Ezequiel Real Colell, del qual es dóna compte al ple.  

 
 
 
3. Delegacions específiques als Regidors de la Corp oració. 
 

Seguidament, l’Alcaldia d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 43.4 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, a través del qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, delega les seves 
funcions de delegacions específiques al Ple. Aquest les accepta. 

 
Després de diverses deliberacions, a proposta de l’Alcalde S’ACORDA per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Encomanar a Vanessa Ginestà Capdevila les funcions de Tresoreria 
enumerades a l’article 5 del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, i designar-
la com a regidora d’Hisenda i de Promoció de la dona.  

 
SEGON.- Designar al Sr. Ezequiel Real Colell com a  regidor encarregat de 
Joventut, Esports, Cultura i Ensenyament. 

 
TERCER.- Designar a la Sra. Mariona Martin Grau com a regidora encarregada de 
Serveis Socials i Sanitat. 

 
QUART.- La resta de funcions seran exercides per l’Alcalde, entre les quals es 
troben Urbanisme, Medi Ambient i Infraestructures. 

 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 
al de l’adopció d’aquest acord. 

 
 
4. Creació de les Comissions Informatives. 
 

L’Alcaldia proposa crear la Comissió Especial de Comptes formada per: 
 

- Benjamí Puig Riu – Alcalde -  
- Vanesa Ginestà Capdevila – Regidora del grup municipal ERC - 
- Sílvia Casals Vila – Regidora del grup municipal CIU -  

 
 Sotmès a votació S’APROVA per unanimitat. 
 
 
5. Nomenar representants en els òrgans col·legiats.  
 

L’Alcaldia proposa el nomenament dels següents representats municipals en els 
diferents òrgans col·legiats: 

 
A la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, a l’Alcalde Benjamí 
Puig Riu.  



Al Consorci per al desenvolupament de la comarca del Solsonès, al Centre 
Sanitari del Solsonès, al Consorci del Govern Territorial de Salut Bages-
Solsonès i al Consell Supramunicipal de Serveis Socials del Solsonès, la 
regidora Mariona Martín Grau. 
A l’Agrupació de Defensa Forestal Sòl Verd, al regidor Ezequiel Real Colell. 
Al Consell Escolar i a la Comissió d’Escolarització de la ZER, a la regidora 
Sílvia Casals Vila. 

 
Sotmès a votació, S’APROVA per unanimitat. 

 
 

6. Determinació del règim de dedicació, retribucion s i indemnitzacions 
dels membres de la Corporació. 

 
Vista la proposta presentada per l’Alcaldia, per unanimitat S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Determinar que el càrrec de presidència realitzi les seves funcions en 
règim de dedicació parcial per l’increment del volum de responsabilitats i tasques 
que aquests darrers anys s’han donat, i havent de tenir una presència efectiva 
mínima en l’Ajuntament del 50% de la jornada ordinària. 
 
SEGON.- Establir a favor del càrrec del president-alcalde, en règim de dedicació 
parcial, una retribució anual bruta de 6.199,38 €, que es percebrà en dotze pagues, 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-lo d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament 
de les quotes empresarials que correspongui. 
 
TERCER.- Establir per a tots els regidors i regidores una indemnització de 25 € per 
assistència als plens de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 
0,25 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i 0,04 € 
estan subjectes al 15% de retenció de l’IRPF o el percentatge que legalment 
pertoqui en cada moment). I en concepte de dietes es cobrarà 30 € per mitja dieta i 
60 € per dieta sencera, no subjectes a retenció. 
 
CINQUÈ.- Que es publiqui aquest acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva 
transcendència. 

 
 
7. Sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Ramon A ngrill Caelles per la 

construcció d’una bassa-femer al T.M. de Pinell de Solsonès. 
 

Atès que en data 13 de gener de 2009 el Sr. Ramon Angrill Caelles, en 
representació de la societat Cal Espinal d’Aguilar, SL, va presentar a aquest 
ajuntament una sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una bassa-
femer a la finca l’Avellana, al TM de Pinell de Solsonès, fent constar en el 
document de sol·licitud que assumia per compte propi la sol·licitud dels informes 
que han de constar a l’expedient de conformitat amb la tramitació de la llicència pel 
procediment establert a l’article 48 de la Llei d’Urbansime de Catalunya.  
 



Atès que en data 10 de març de 2010, sense que s’hagués presentat cap 
documentació a l’expedient esmentat es va requerir a l’interessat perquè presentés 
els informes de que disposés, sota l’advertiment que de no fer-ho en el termini 
establert es procediria a la caducitat de l’expedient, i el Sr. Angrill no es va 
pronunciar al respecte.  
 
Atès que les obres de construcció de la bassa-femer van dur-se a terme sense la 
preceptiva autorització administrativa, aquest ajuntament va iniciar un expedient 
sancionador per infracció urbanística i dins els tràmits efectuats, i prèvia petició del 
Sr. Angrill, es va concedir un termini de 5 mesos per a procedir a la legalització de 
les obres realitzades.  
 
Atès que l’informe de compatibilitat urbanística, perceptiu i vinculant en la tramitació 
de llicències d’obres en sòl rústic, emès pel tècnic del Consell Comarcal del 
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet és de caràcter desfavorable a la legalització de 
les obres pels motius expressats en el mateix, el qual s’adjunta a aquest acord.  
 
Atès que és procedent no autoritzar la legalització de les obres realitzades, vist 
l’informe tècnic desfavorable.   
 
Per tot l’exposat l’Alcalde PROPOSA al Ple: 
 
PRIMER. No concedir llicència d’obres al Sr. Ramon Angrill Caelles per a la 
legalització de la construcció d’una bassa-femer a la finca l’Avellana, al TM de 
Pinell de Solsonès.  
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.  
 
TERCER. Facultar a l’alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 

Sotmès a votació, S’APROVA per quatre vots favorables corresponents a l’Alcalde i 
als regidors Ezequiel Real, Mariona Martín i Vanesa Ginestà i una abstenció de la 
regidora Sílvia Casals.  

 
 

8. Aprovació certificacions número 2 i 3 de l’obra “Soterrament de les 
xarxes de serveis al Carrer Major de Sant Climenç” 

 
Vistes les certificacions tècniques segona i tercera presentades pel tècnic director 
de les obres de Soterrament de les xarxes de serveis al carrer major de Sant 
Climenç, Raimon Guitart i Garcia per import de 157.228,12 € i 125.449,35 €, 
respectivament. 

 
Atès que l’empresa adjudicatària Cobra, Instalaciones y Servicios S.A. ha emès 
factures pel mateixos imports que les certificacions tècniques. 

 
D’acord amb la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 
l’any 2010 i amb les seves bases que preveuen la justificació de les actuacions 
realitzades per tal de cobrar l’import subvencionat. 

 



En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar les certificacions tècniques segona i tercera de l’obra 
Soterrament de les xarxes de serveis al carrer Major de Sant Climenç amb uns 
imports de 157.228,12 € i 125.449,35 € respectivament, i aprovar la factures 
corresponents pels mateixos imports. 

 
SEGON. Procedir a la justificació de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya. 

 
TERCER. Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
   

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 20:45 
hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico, i que una 
vegada llegida i trobada conforme la signen tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
    
 
 
 
 
 
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 
 
 


