
ACTA DE 28 DE JULIOL DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTR AORDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 9/11 
Data: 28 de juliol de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:15 hores a 20:55 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Torra 
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.  
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
1. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’e xercici 2010. 

 
Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Pinell de Solsonès a 
liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2010. 
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació de pressupost corresponent a l’any 2010. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
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. 

 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la moció en relació a les emergències 

mèdiques. 
 

A continuació l’alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 
 



MOCIÓ SOBRE EL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES DEL SOLSONÈS 
DAVANT DE LA REDUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL DEPARTAMENT DE 
SALUT 

 

Al Solsonès, abans d’entrar en vigor el nou sistema d’emergències mèdiques (30 
de juny de 2006), disposàvem d’una ambulància d’urgències de 24h a Solsona, 
d’una ambulància de 24h en situació de localitzable a Sant Llorenç de Morunys, 
d’una ambulància medicalitzada de 24h localitzable i les ambulàncies de servei 
programats que fessin falta. 

El juny del 2006, i dins del nou sistema d’emergències mèdiques, el Solsonès va 
comptar amb una ambulància d’urgències 24h a Sant Llorenç de Morunys, dues 
ambulàncies d’urgències de 24h a Solsona, una ambulància medicalitzada de 24h i 
tres ambulàncies de serveis programats. 

Durant aquests darrers cinc anys, les ambulàncies de programats han anat 
desapareixent any rere any, fins el dia 1 de gener de 2011, data en què es va 
retirar l’última. 

Fins al dia d’avui, doncs, només hem disposat de serveis d’urgències i ara, amb la 
nova retallada de pressupostos duta a terme i sense cap avís previ a partir del dia 
23 de juliol de 2011 la dotació de l’ambulància C-70 queda fora de servei. 

El Solsonès ha estat una comarca desfavorida en l’àmbit sanitari, ja que el seu 
hospital de referència, Althaia, a Manresa, es troba a 52 quilòmetres de Solsona. A 
més a més, la nostra comarca té una població envellida en el territori molt dispers i 
aquesta distància comporta una demora important en l’assistència als pacients 
que, en alguns casos, pot arribar fins a dues hores si les inclemències 
meteorològiques són adverses.  

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no ha informat prèviament 
a les institucions locals i comarcals d’aquesta mesura. Posteriorment ha 
argumentant criteris tècnics per a l’eliminació de l’esmentada ambulància.  

Cal tenir en compte que la decisió suposa que el Solsonès suporta el 35 % de la 
retallada del total de les 5 comarques de la Catalunya Central, un percentatge que 
les institucions locals i comarcals han manifestat desmesurat atès que Solsona és 
l’única capital de comarca de la Catalunya Central que no disposa d’hospital de 
referència.  

És per aquest motiu, que creiem que la retirada d’aquesta ambulància podria fer 
augmentar encara més el temps d’arribada al lloc de la urgència i el seu posterior 
trasllat a l’hospital.  

Les institucions locals i comarcals del Solsonès ja han manifestat la seva 
disconformitat amb els criteris adoptats.  

Per tot el que hem exposat, sol·licitem al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya que tingui sensibilitat envers una població tan dispersa en un territori 
rural extens i que entre els criteris tècnics tingui en compte el rati de temps 
d’arribada de l’ambulància al primer destí, que és el de la ubicació del pacient i del 
destí final, que és l’hospital de referència, que es troba a 52 quilòmetres de 
Solsona.  

Exigim a les autoritats polítiques la capacitat de diàleg amb el territori, suficient per 
a consensuar una mesura que afecta de ple la columna vertebral del model de 
societat de benestar que volem per als nostres conciutadans. 



Si les mesures per part del Departament de Salut de la Generalitat acaben sent 
fermes, exigim que, tal com s’ha compromès el gerent de CatSalut a la Regió 
Centre, es modifiquin immediatament els criteris aplicats en cas que hi hagi 
qualsevol distorsió en el servei. 

Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció sobre el sistema d’emergències mèdiques del 
Solsonès davant de la reducció pressupostària del Departament de Salut. 
 
SEGON.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  
 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Correllengua 2011. 
 

A continuació l’alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament per part de 
la Coordinadora d’Associacions per la llengua Catalana i que es transcriu a 
continuació: 
 
“Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la consolidació que després de deu 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 l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA 
  
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de 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  
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 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i 
l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població 
nouvinguda. 
 
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el 
bon funcionament del Correllengua 2011 de 75,00 €. 
 
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 
08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius aquests 
acords.  

 
 

 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:55 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 
 
 
 


