
ACTA DE 12 DE JULIOL DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTR AORDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 8/11 
Data: 12 de juliol de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 20:20 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Ezequiel Real Colell    
Sílvia Casals Vila     
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora 
 
La regidora Vanesa Ginestà Capdevila ha excusat la seva absència. 
 
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 de l’expedient de modificació de crèdi t 2/2010. 
 

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2010, 
en el qual consta l’informe favorable de la interventora. 
 
En l’exercici de les atribucions que confereixen al Ple les bases d’execució del 
vigent pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb 
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits 
pressupostaris número 2/2010, en els termes que consten a l’expedient.  
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient 
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-
les. 
 



TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
2. Creació del grup municipal d’Esquerra Republican a de Catalunya. 
 

Vist l’escrit de data 21 de juny de 2011 amb registre d’entrada núm. 207, 
mitjançant el qual sol·licita la creació del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, al mateix temps que comunica que la portaveu del mateix serà la Sra. 
Mariona Martín Grau.  
 
Atès que en el mateix escrit de sol·licitud demana que se li atorgui una adreça de 
correu electrònic personal per tal que, des de l’Ajuntament pugui rebre queixes i/o 
propostes que li facin arribar els veïns, així com poder contactar amb ells de forma 
personal per fer-els-hi arribar qualsevol comunicat sobre temes municipals.  
 
Vistos els articles 24 i ss. del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals es dóna compte al Ple de la creació del grup polític municipal abans 
esmentat, actuant com a portaveu la regidora Mariona Martín Grau i S’ACORDA 
accedir a la petició de creació d’una adreça de correu electrònic personal. 

 
 
3. Aprovació de l’esmena de l’acta de les operacion s de delimitació entre 

els termes municipals de Bassella i de Pinell de So lsonès. 
 

Atès que s’ha seguit el procediment previst en el Reglament de Demarcació 
territorial i població dels ens locals aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig, per 
tal de portar a terme les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Pinell de Solsonès i Bassella. 
 
Vist l’article 38 de l’esmentat reglament que anuncia que l’acta corresponent a les 
operacions de delimitació juntament amb els seus documents complementaris, s’ha 
de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades. 
 
Atès l’article 114.2 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, requereix el vot 
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas, de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords sobre 
la delimitació del terme municipal.  
 
Atès que en data 1 de març de 2011 es va aprovar l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Bassella  i de Pinell de Solsonès de data 
7 de febrer de 2011. 
 
Vista l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Bassella  i de Pinell de Solsonès de data 6 de juny de 2011, la qual també és 
procedent la seva aprovació per Ple. 

 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 



PRIMER. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Bassella i Pinell de Solsonès, aprovada pel Ple del dia 1 de 
març de 2011. 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Departament de Governació perquè 
procedeixi a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
trametre el present acord als ajuntaments afectats. 
 
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.  

 
 
4. Nomenament dels membres de la comissió municipal  de delimitació. 
 

Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local rebut en aquest 
ajuntament en data 28 de juny de 2011, en el qual es sol·licita que, per tal de 
prosseguir la tramitació de les delimitacions municipals que s’estan duent a terme 
amb municipis limítrofs, es designin nous membres de la comissió municipal de 
delimitació.  
 
A proposta de l’Alcalde, el ple ACORDA per unanimitat dels membres: 

 
PRIMER.-  Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació les persones següents: 
 
Sr. Benjamí Puig i Riu, Alcalde de la corporació. 
Sra. Mariona Martin Grau, regidora de la corporació. 
Sr. Ezequiel Real Colell, regidor de la corporació. 
Sr. Iker Moreno Las Heras, tècnic dels serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès, que actuarà com a tècnic de la corporació. 
Sra. Esther Garrido Hernández, secretària de la corporació. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui 
a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 

 
 
5. Sol·licitud de llicència d’obres promoguda pel S r. Josep M. Ribera 

Creus per a l’execució del Projecte en sòl no urban itzable per a la 
instal·lació porquina d’engreix a la finca Sató. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Maria Ribera Creus, en relació a una 
sol·licitud de llicència d’obres per a la instal·lació d’una explotació porquina d’engreix 
a la finca Setó del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Atès que és una actuació subjecta al procediment establert a l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.  
 



Atès que s’han rebut els informes previs preceptius i tots ells són favorables a 
l’atorgament de la present llicència. 
 
Atès que s’ha portat a terme el tràmit d’informació pública i, segons el certificat de la 
Secretària de l’Ajuntament, no s’han presentat reclamacions ni al·legacions. 
 
Atès que al Ple ordinari de data 21 de desembre de 2010 es va acordar l’aprovació 
prèvia del “Projecte d’instal·lació d’explotació porquina d’engreix a la finca Setó, 
situada al TM de Pinell de Solsonès” i es va trametre l’esmentat acord als Serveis 
Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central per tal de continuar amb els tràmits 
per a l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 13 
d’abril de 2011 va acordar suspendre l’aprovació definitiva del Projecte fins que 
s’aportés un nou projecte que s’ajustés a l’establert al planejament vigent i per tant, 
limitant-se la longitud de la nova construcció a 50 metres.  
 
Atès que el Sr. Josep Maria Ribera Creus va aportar en data 29 d’abril de 2011 va 
aportar un modificat al projecte inicial, adaptant la nova construcció a la normativa 
urbanística aplicable.  
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 
data 15 de juny de 2011 ha acordat l’aprovació definitiva de l’esmentat projecte. 
 
Per l’exposat, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents: 
 
PRIMER.- Concedir la llicència d’obres i a favor del Sr. Josep Maria Ribera Creus per 
a la la instal·lació d’explotació porquina d’engreix a la finca Setó del TM de Pinell de 
Solsonès, de conformitat amb els projectes aportats  
 
La llicència resta condicionada a les recomanacions i instruccions que consten en 
els informes rebuts i que són les següents: 
 
Informe de la Direcció General de Desenvolupament Rural, de 6 d’abril de 2010: 
 
- Informe favorable condicionat al compliment de la normativa sectorial 

d’expotacions ramaderes. 
 
- Informe de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, de 30 de novembre de 2010: 
 
- Cuidar els materials d’acabat i el color de les cobertes i façanes optant per 

l’harmonització amb l’entorn. 
 
- La tanca ha de ser permeable a la vista, sense murets e base i amb el mínim 

perímetre possible.  
 

- Plantar i revegetar la vegetació arbòria existent a les vessants nord i oest del 
terreny agrícola on s’ubica la nau, al llarg del camí del Xerpell, seguint els marcs 
de plantació del paisatge circumdant, formant agrupacions irregulars 
allargassades en forma de bosquina.  

 



- Cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenir-los en bon estat, 
ordenats i lliures d’acopis de materials i elements aliens a l’activitat. 

 
Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 20 de gener de 2010: 
 
- S’acomplirà en tot moment el RD 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de 

les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts 
agràries, especialment els “Codis de bones pràctiques agràries”, quantitats 
màximes de fem aplicades al terreny, etc. 

 
- En tot cas, s’adoptaran totes les mesures necessàries per evitar contaminar les 

aigües superficials i, especialment, les aigües subterrànies (tant durant 
l’execució de les obres com, molt especialment, durant l’explotació de les 
instal·lacions). 

 
- Solera i murs han de ser impermeables, de tal forma que cap líquid (purins, 

fems, aigües residuals, etc.) pugui sortir del seu interior, evitant el risc d’infiltració 
i contaminació de les aigües superficials i, especialment, de les aigües 
subterrànies, assegurant que s’impedeixin PÈRDUES PER SOBREEIXIMENT I 
PER INESTABILITAT GEOTÈCNICA.  

 
- Les aigües pluvials contaminades amb qualsevol residu de l’explotació seran 

conduïdes a les fosses internes de purins o al dipòsit de purins. En canvi, les 
aigües pluvials netes no podran entrar-hi.  

 
- En cas d’abocament d’aigües residuals, directe o indirecte, a la llera pública, es 

requereix la disposició prèvia de la corresponent autorització d’abocament 
d’aigües residuals, a sol.licitar al Departament d’Autoritzacions d’Abocament de 
l’Àrea de Sanejament de l’ACA a Barcelona, a instruir per aquesta i a atorgar per 
l’administració hidràulica competent.  

 
- S’atendrà al disposat a l’article 97.a) del RDL 1/2001, (Text refós de la Llei 

d’Aigües), segons el qual “resta prohibit, amb caràcter general i sense perjudici 
del disposat a l’article 100, tota activitat susceptible de provocar la contaminació 
o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, 
runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es 
dipositin, que constitueixen o puguin constituir un perill de contaminació de les 
aigües o de degradació del seu entorn”.  

 
Els Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, de 17 de gener de 2010 
 
- En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques durant 

l’execució del projecte, s’haurà d’aplicar el que disposen l’article 51 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i l’article 22 del Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció de patrimoni arqueològic i 
paleontològic, que regula els descobriments per atzar d’aquests tipus de restes.  

 
Informe dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès de data 10 de 
novembre de 2010: 
 
- Atès que l’activitat sol·licitada el pas freqüent de camions pel camí d’accés a 

l’explotació porcina d’engreix, caldrà preveure el manteniment del camí de Sant 



Climenç a Sanahuja, fins al trencant que dóna accés a la granja, a fi i efecte 
d’evitar malmetre aquesta part del camí. 

 
SEGON.- La present llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions: 
 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades. 
 
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
 
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
 
4. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

 
5. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 

abans o després d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

 
6. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 

qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
què resolgui. 

 
7. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 

les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 
    La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es 

comenci en el  termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir 
de la data de la notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una 
pròrroga, que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què 
es tracti, sempre que aquesta es sol·liciti abans del termini previst pel 
començament i acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas 
sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota vegada quedarà subjecte al pagament 
de l’import que resultés de l’aplicació de les Normes de càlcul per l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la resta de l’edificació 
pendent d’execució. 

 
TERCER.- Requerir al Sr. Josep Maria Ribera per a què aporti el pressupost 
d’execució de les obres per les quals es concedeix la present llicència urbanística, 
per tal de procedir a l’aprovació de la liquidació de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres, amb el benentès que les obres no es podran iniciar fins que 
es faci efectiu el pagament de l’esmentat impost.  

 
QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Maria Ribera Creus.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde, o a la persona a qui delegui per signar tots aquells 
documents necessaris per a fer efectius aquests acords. 
 



 
6.  Designació dels dies de festa local del municip i per al 2012. 

 
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 2012, advertint que no es poden 
escaure en diumenge, ni coincidir amb cap dels diez festius que s’indiquen a 
l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril. 
 
A proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER. Establir els dies 21 de febrer i 11 de maig com a dies de festa local al 
municipi de Pinell del Solsonès per a l’any 2012. 
 
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. 

 

 
7. Aprovació de la bandera del municipi. 
 

Atès que per acord de ple de data 26 de juny de 2008 es va acordar iniciar 
expedient d’oficialització de la bandera del municipi de Pinell de Solsonès. 
 
Atès que d’acord amb l’article 39.3 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es 
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens local de Catalunya, es va 
sol·licitar l’assistència de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques per a l’elaboració de la 
bandera. 

 
Atès que s’ha rebut en aquest ajuntament l’informe vexil·lològic, elaborat pel Sr. 
Armand de Fluvià i Escorsa, conseller heràldic assessor d’Heràldica i Genealogia 
de Catalunya, que proposa la bandera per al municipi de Pinell de Solsonès 
apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), verd fosc amb les tres 
pinyes grogues de l’escut, amb la tija a dalt, cadascuna d’alçària 1/3 del drap i 
amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, separades l’una de l’altre per un espai 
de 1/9 de la mateixa llargària i posades horitzontalment al centre. 
 
Atès que en data 29 de març de 2011 pel ple de la corporació es va acorda 
proposar la modificació de la proposta continguda en l’informe vexil·lològic 
redactat pel tècnic Armand de Fluvià i Escorsa, en el sentit que les tres pinyes 
estiguin col·locades dues a dalt i una a baix (com en l’escut del municipi) i 
enquadrades dins un rombe, amb els mateixos colors que consten en la proposta 
rebuda.  
 
Atès que en data 19 de maig de 2011 es va rebre resposta en la què s’exposava 
que no hi havia cap inconvenient perquè les pinyes estiguessin col.locades en la 
mateixa disposició que a l’escut municipal, però que no era possible que 
estiguessin enquadrades dins un rombe, atès que això significaria representar 
l’escut dins la bandera, el qual no està permès de conformitat amb l’article 35.1 del 
Decret 139/2007.  



 
Atès que la proposta s’ha exposat al públic mitjançant anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5239, de 20 d’octubre 2008 pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb el que disposa l’article 40.1 del Decret 139/2007, de 26 
de juny i procedeix l’aprovació de la proposta pel Ple després d’aquest tràmit, 
d’acord amb el punt segon del mateix article.  
 
Atès que segons certificat de Secretaria no s’han presentat al·legacions durant el 
tràmit d’exposició pública.  

 
El Ple d’aquesta Ajuntament  ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de bandera continguda en l’informe redactat pel 
tècnic Armand de Fluvià i Escorsa, i que serà apaïsada, de proporcions dos d’alt 
per tres d’ample (2x3), verdfosc, amb les tres pinyes grogues de l’escut, amb la tija 
a dalt, col·locades dues a dalt i una abaix com en l’escut del municipi, cadascuna 
d’alçària 1/3 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, separades 
l’una de l’altra per un espai de 1/9 de la mateixa llargària i posades horitzontalment 
al centre.   

 
SEGON.- Trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques 
aquest acord, juntament amb còpia de l’expedient administratiu de la seva 
tramitació, en el termini de 15 dies des de l’adopció del mateix, per tal que 
prosseguir amb els tràmits per a la Resolució final de la Direcció General 
d’Administració Local, la inscripció al Registre d’ens locals de Catalunya i la 
publicació al DOGC.  

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents necessaris per 
tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Acord de tancament del compte corrent de la Caix a UNNIM. 

 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès és titular del compte corrent que es 
detalla a continuació: 
 
Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) 
2107-0250-61-3279054867 
 
Atès que ja ha finalitzat la finalitat per la qual es va obrir aquest compte. 
 
Per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Procedir al tancament del compte corrent titularitat d’aquest Ajuntament, 
que és el següent: 
 
Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) 
2107-0250-61-3279054867 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, 
Sabadell i Terrassa (UNIMM) perquè realitzin els tràmits oportuns. 
 



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. 

 
 
9. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l ’Administració 

Electrònica. 
 

Atès la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les 
ciutadanes als serveis públics, la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització 
del govern local, els principis de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, 
relativa als serveis de mercat interior i de regular les mesures de simplificació 
administrativa a què obliga la seva transposició, així com el reforçament de la 
incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu d’aplicació tant a 
l’Administració de la Generalitat com a l’Administració local regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i, d’altra bans, l’impuls dels mecanismes de coordinació i 
cooperació interadministrativa  així com de la difusió de la informació regulats a la 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.  
 
Atesa la necessitat derivada de l’exposat en el paràgraf anterior, de què les 
administracions públiques adaptin la seva normativa als serveis electrònics que 
han de prestar per imperatiu legal. 

 
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 11 de juliol de 2011 es sol·licità informe 
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar 
l’Ordenança municipal reguladora del servei d’administració electrònica. 

 
Considerant l’esmentat informe emès en data  11 de juliol de 2011. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,  
 
ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’administració 
electrònica, la qual s’adjunta a aquesta acta com annex I. 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells 
veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de 
l’ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis 
de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 



TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
 

10. Sol·licitud de llicència d’activitats sol·licit ada pel Sr. Jaume Llorens 
Patau pel projecte d’activitat “Obertura d’un estab liment d’allotjament 
rural modalitat casa de poble independent” 

 
Atès que junt amb la sol·licitud va aportar projecte d’activitat signat pels 
arquitectes Joan Arnau Farràs i Carme Muñoz Ramírez.  
 
Atès que per a l’execució de les obres aquest ajuntament ja va concedir la 
pertinent llicència, atorgada per acord de ple de data 5 d’octubre de 2010. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic Jaume Cuadrench i Bertran, el qual determina que 
es dóna compliment a tota la normativa sectorial, sent favorable a l’acceptació de 
la comunicació ambiental i que s’adjunta a la mateixa.  
 
Atès que és una activitat classificada en l’Annex III, codi 12.56 de la “Llei 20/2009 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats”, i per tant 
sotmesa al règim de comunicació ambiental.  
 
EL Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la comunicació ambiental presentada pel Sr. Jaume Llorens 
Patau per a l’obertura d’un establiment de turisme rural, grup allotjament rural, en 
la modalitat de Casa de poble Independent, al C/ Major, 18 de Sant Climenç, al TM 
de Pinell de Solsonès, de conformitat amb el projecte aportat i condicionat a les 
determinacions que s’inclouen a l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Llorens Patau. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alclalde per a signar tots els documents necessaris per tal 
de fer efectius aquests acords.  
 

 
11. Sol·licitud de llicència d’obres sol·licitada p el Sr. Marc Angrill 

Gangolells per a l’execució del Projecte de constru cció de cobert 
agrícola a la finca “Tros del Regueret” dins el TM de Pinell de 
Solsonès. 
 
Vista la petició de llicència d’obres formulada pel Sr. Marc Angrill Gangolells, per a 
la construcció d’un cobert agrícola a la finca “Tros del Regueret” dins el TM de 
Pinell de Solsonès.   
 
Atès que junt amb la sol·licitud va aportar projecte de construcció, signat pel tècnic 
Joan Garriga i Torres, amb visat del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya 
núm. E1100541, de data 15 de juny de 2011. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic Jaume Cuadrench i Bertran, el qual determina que es 
dóna compliment a tota la normativa sectorial, sent favorable a l’atorgament de la 
llicència sense cap altre condicionant que la cura de que els paraments exteriors 



presentin els acabats que mantinguin una tipologia constructiva integrada a l’entorn 
rural on es troba emplaçat.  
 
EL Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Marc Angrill Gangolells per a la 
construcció d’un cobert agrícola a la finca “Tros del Regueret”, al TM de Pinell de 
Solsonès, d’acord amb el projecte aportat i condicionat a les determinacions que 
s’inclouen a l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Caldrà que es presenti el pressupost i la documentació del contractista que farà les 
obres (I.A.E) i liquidar l’I.C.I.O corresponent. 
 
SEGON.- Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions: 
 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades. 
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si d’ordena enderrocar o   

desfer les obres.  
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
4. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

5. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o després d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

6. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
què resolgui. 

7. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 
les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 
8. En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 

d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la preceptiva 
assegurança de danys. 

9. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits 
de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar de 
l’Ajuntament l’ocupació de la via pública.   

 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en 
el termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que 
s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre 
que aquesta es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de 
les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, 
tota vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de 
les Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre 
la resta de l’edificació pendent d’execució. 
 



TERCER.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, d’acord amb el següent detall: 
 

ICIO 1,5% PEM 446,31  € 
 
QUART.- Notificar aquesta Resolució a l’interessat. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de 
fer efectius aquests acords.  

 
 
12. Aprovació prèvia del Projecte d’instal·lació d’explotació porcina 

d’engreix a la finca Valldecom del TM de Pinell de Solsonès,  
promogut pel Sr. Jaume Llorenç Patau. 

 
Vista la sol·licitud del Sr. Jaume Llorens Patau en relació a una sol·licitud de llicència 
d’obres i activitats per a la instal·lació d’una explotació porquina d’engreix a la finca 
Valldecom del TM de Pinell de Solsonès, amb la qual aporta projecte redactat pel 
tècnic enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb visat del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, de data 5 de juliol de 2006. 
 
Atès que és una actuació subjecta al procediment establert a l’article 48 del Decret 
Legislatiu 1/2005 el qual aprova la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que s’han rebut els informes previs preceptius i tots ells són favorables a 
l’atorgament de l’esmentada llicència. 
 
Atès que s’ha portat a terme el tràmit d’informació pública i, segons el certificat de la 
Secretària de l’Ajuntament, no s’han presentat reclamacions ni al·legacions. 
 
D’acord amb l’article 48.2 del Decret Legislatiu 1/2005 el qual aprova la Llei 
d’Urbanisme, a proposta del President S’ACORDA per unanimitat dels membres 
presents: 
 
PRIMER.- Aprovar de forma prèvia el Projecte d’instal·lació d’explotació porquina 
d’engreix a la finca Valldecom situada al TM de Pinell de Solsonès, promogut pel Sr. 
Jaume Llorens Patau. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, perquè continuïn els tràmits per a l’aprovació definitiva d’aquest 
projecte. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sr. Jaume Llorens Patau.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde, o a la persona a qui delegui per signar tots aquells 
documents necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 

 
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 
 
 
 


