
 
 
 

ACTA DE 22 DE SETEMBRE DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS   

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinari 
Número: 08/14 
Data: 22 de setembre de 2014   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila  
 
Excusa la seva absència el regidor 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. Suport del món local a la convocatòria de la con sulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat el suport del 
món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 
de novembre de 2014 que és com segueix: 

 
 
Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions 
catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 



cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya 
va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal 
l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat 
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 
2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre 
de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 
mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió 
constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al 
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i 
de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, 
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat 
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal 
a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i 
pacífica. 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 



prendre el compromís de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès amb la realització de la 
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una 
crida a la participació. 
 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de 
la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que 
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 
 
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
 
 

2. Aprovació de la segona certificació i última i d e la certificació de 
liquidació de l’obra de millora dels camins rurals del nucli de Madrona 
(1a fase).  
 
Vista la segona i última certificació de l’obra de Millora dels camins rurals del nucli 
de Madrona (1a fase), de data 15 de setembre de 2014 per import de 54.181,38 € 
i la certificació d’obra en concepte de liquidació, de la mateixa data i per import de 
1.698,07 €. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar la certificació tècnica segona i última de l’obra de Millora dels 
camins rurals del nucli de Madrona (1a fase) amb un import de 54.181,38 € i la 
certificació de liquidació de la mateixa atuació i data per import de 1.698,07 €.  
 
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 efectiu aquests acords. 
 
 

3. Aprovació de l’acta de recepció de l’obra de mil lora dels camins rurals 
del nucli de Madrona (1-fase).  

 
Atès que en data 18 de setembre de 2014 s’ha emès l’acta de recepció de l’obra 
Millora dels camins rurals del nucli de Madrona (1a fase) per part del tècnic 
director de les obres Raimon Guitart  Garcia.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER: Aprovar l’acta de recepció de l’obra de Millora dels camins rurals del 
nucli de Madrona (1a fase) emesa pel tècnic director de les obres Raimon Guitart i 
Garcia.  
 



SEGON: Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu aquests acords  
 
 

4. Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra  de rehabilitació de la 
planta primera de l’Ajuntament Vell per a sala d’au diovisuals.  
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de rehabilitació de la planta primera de 
l’Ajuntament vell per a sala d’audiovisuals, redactat per l’empresa adjudicatària 
Construccions M-J Angrill, SL.   
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar del Pla de seguretat i salut de l’obra de rehabilitació de la 
planta primera de l’Ajuntament Vell per a sala d’audiovisuals, elaborat per 
l’empresa adjudicatària de l’obra Construccions M-J Angrill, SL. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a Construccions M-J Angrill, SL.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectiu aquests acord. 
 
 

5. Presentació d’una petició al Parlament Europeu e n relació a la bassa-
femer de purins a la finca l’Avellana.  

 
Vistos els expedients de no legalització de l’obra de construcció d’una bassa femer 
de purins a la finca l’Avellana, dins el TM de Pinell de Solsonès i l’expedient 
sancionador tramitat per la mateixa actuació.  
 
Atès que la construcció de l’esmentada bassa femer és dins l’espai protegit Xarxa 
Natura 2000 (lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial conservació 
(ZEC) ES5130027 Obagues de la riera de Madrona), i es considera que suposa 
una vulneració clara d’allò disposat a la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE 
del Consejo de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals 
i de la fauna i flora silvestres) pel que fa a la conservació dels espais destinats per 
a la seva protecció natural.  
 
Atès que el Parlament Europeu preveu la possibilitat d’adreçar una petició a títol 
individual o col·lectiu per tal de posar en coneixement una sol·licitud, una queixa o 
una observació relativa a l’aplicació del Dret Comunitari, per a què el Parlament 
Europeu prengui posició davant un assumpte concret.  
 
En virtut del que disposa l’article 194 del Tractat Constitutiu de la Comunitat 
Europea. 
 
Per l’exposat, l’Alcalde PROPOSA al Ple: 
 
PRIMER.- Presentar una petició al Parlament Europeu mitjançant el procediment 
establert a l’efecte, per tal de sol·licitar un posicionament d’aquest organisme 
davant la possible vulneració de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig 
de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, en l’expedient de construcció d’una bassa femer a la finca l’Avellana, al 
TM de Pinell de Solsonès.  
 



SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectiu aquest acord.  

 
 

Sotmès a votació, S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’Alcalde i les 
regidores Vanesa Ginestà i Mariona Martín i una abstenció de la regidora Sílvia 
Casals.  
 
La regidora Sílvia Casals explica els motius de la seva abstenció fent constar que 
creu que no s’hauria de fer perquè “és anar a buscar molt enllà”.  
 

  
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 
  


