ACTA DEL 3 DE MARÇ DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 2/15
Data: 3 de març de 2015
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:30 hores a 20:55 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Vanessa Ginestà Capdevila (s’incorpora a la sessió durant la lectura del punt 10)
Sílvia Casals Vila
Manel Alòs Creus
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau.
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 detalles, 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 demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària del dia 16 de desembre de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 28 de
gener de 2015, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació de les certificacions tercera i quarta i l’acta de recepció de
l’obra de l’actuació: “Rehabilitació de la primera planta de l’ajuntament
vell per a sala d’audiovisuals. Separata Fase 1 Mod. N. 1”.
Vistes les certificacions tercera i quarta (i última) de l‘obra de “rehabilitació de la
planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals. Separata Fase 1 Mod.
N. 1” per import de 4.100,38 € i 5.740,63 € respectivament, signades pel contractista i
pel director facultatiu de l’obra.
Vist el certificat final d’obra i l’acta de recepció de la mateixa actuació, de data 6 de
febrer de 2015.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar les certificacions tercera i quarta (i última), el certificat de final
d’obra i l’acta de recepció de l’obra, de l’actuació de Rehabilitació de la planta
primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals. Separata Fase 1. Mod. N. 1”.
SEGONA.- Trametre còpia de la documentació tècnica aprovada al punt primer a la
Diputació de Lleida i a l’Institut d’Estudis Ilerdencs als efectes de justificar les
subvencions concedides per aquesta actuació.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de
fer efectius aquests acords.

3. Donació de compte de l’informe de morositat del quart trimestre de
l’exercici 2014.
L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que estableix
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’adjunta l’informe trimestral presentat per l’interventora municipal, sobre
el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de
finalització del tercer trimestre, corresponent a l’exercici 2014, i es procedeix a
detallar el resum de l’informació.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’informe trimestral sobre el compliment de terminis previstos en el
pagament de les obligacions de l’entitat local del tercer trimestre de l’exercici 2014.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords

4. Aprovació inicial de la Memòria valorada de rehabilitació de l’església de
Sant Climenç.
Vista la Memòria valorada de rehabilitació de l’església de Sant Climenç, redactada
per l’arquitecte tècnic Jaume Cuadrench i Bertran, la qual té un pressupost
d’execució total de 18.825,63 €.
Atès que és procedent aprovar el document tècnic esmentat, de conformitat amb el
disposat a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Memòria valorada de rehabilitació de l’església de
Sant Climenç, redactada per l’arquitecte tècnic Jaume Cuadrench i Bertran.
SEGON.- Exposar i sotmetre-la a exposició pública pel termini de trenta dies
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província en compliment de l’article 235.2.c
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., amb el benentès que si no es presenten

reclamacions ni al·legacions durant el termini indicat, quedarà definitivament
aprovada.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents

5. Aprovació inicial del “Projecte revisat – Separata Fase 2 – Rehabilitació
planta primera de l’ajuntament vell”.
Vist el “Projecte revisat – Separata Fase 2 – Rehabilitació planta primera de
l’ajuntament vell”, redactada per l’enginyer Raimon Guitart i Garcia, amb un
pressupost d’execució per contracta de 24.800,20 €.
Atès que és procedent aprovar el document tècnic esmentat, de conformitat amb el
disposat a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte revisat – Separata Fase 2 – Rehabilitació
planta primera de l’ajuntament vell”, redactada per l’enginyer Raimon Guitart i Garcia
SEGON.- Exposar i sotmetre el projecte aprovat al punt primer a exposició pública
pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província en
compliment de l’article 235.2.c 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, amb el
benentès que si no es presenten reclamacions ni al·legacions durant el termini
indicat, quedarà definitivament aprovat.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents.

6. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Associació Espanyola contra
el càncer a Solsona.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. César García Sánchez en representació de la
Junta Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Solsona, en la qual
sol·licita col·laboració econòmica per a les despeses ocasionades per la organització
d’una jornada de conscienciació a nens, joves i pares que es realitzarà el proper 7 de
març a Solsona.
Per l’exposat el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € a l’Associació Espanyola Contra el Càncer a
Solsona per a col·laborar amb les despeses derivades de la jornada de
conscienciació a nens, joves i pares que es realitzarà el proper 7 de març a Solsona.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. César García Sánchez en representació de al
Junta Local de l’AECC a Solsona.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per a fer efectius aquests acords.

7. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Consell Comarcal del
Solsonès per a la 63a edició de la Fira de Sant Isidre.
Vista la petició efectuada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb registre d’entrada
en aquest ajuntament número 05-2015 de 23 de gener de 2015, sol·licitant una
col·laboració econòmica de 350 € per la 63a edició de la Fira de Sant Isidre de
Solsona, i un trofeu per al concurs de bestiar vaquí organitzat per Grusvas.
Ateses les previsions fetes en el pressupost municipal per a l’any 2015.
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir una col·laboració econòmica al Consell Comarcal del Solsonès
per un import de 400 €, per les despeses de la 63a edició de la Fira de Sant Isidre de
Solsona i pel cost d’un trofeu per al concurs de bestiar vaquí.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.
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.

8. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Consell Comarcal del
Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i el Servei Educatiu del Solsonès per
a la Xarxa Transversal d’Educació.
Vista la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès en la qual es demana la
col·laboració econòmica d’aquest ajuntament a la Xarxa transversal d’educació, per a
la realització d’activitats de dinamització educativa adreçades als alumnes de tots el
Solsonès.
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Atorgar una col·laboració econòmica de 150 € al Consell Comarcal del
Solsonès destinada al finançament de la Xarxa transversal d’educació, per a la
realització d’activitats de dinamització educativa adreçades a alumnes de tota la
comarca del Solsonès.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per fer efectius aquests acords.

9. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.
No n’hi ha.

10. Assumptes sobrevinguts

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

(1) Aprovació, s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per a la
implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a
l’any 2015.
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la
comarca del Solsonès per l’any 2015.
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell
Comarcal i l’ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de
dones a la comarca i l’aportació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès
d’enguany, a raó de 0,75 € per habitant, és de 155,25 €.
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte
d’aquest acord.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès pel finançament de la
implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2015 i
procedir a la seva signatura.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde accidental o persona en qui delegui per a signar
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

11. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 91/14 de data 9 de desembre de 2014, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 92/14 de data 17 de desembre de 2014, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 93/14 de data 29 de desembre de 2014, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 94/14 de data 31 de desembre de 2014, d’acceptació d’una
subvenció de 10.000 € atorgada per la Diputació de Lleida per a finançar l’actuació
de reparació superficial de la pista poliesportiva de Sant Climenç.
Decret d’alcaldia núm. 95/14 de data 31 de novembre de 2014, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 96/14 de data 31 de desembre de 2014, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2014.
Decret d’alcaldia núm. 01/15 de data 8 de gener de 2015, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 02/15 de data 8 de gener de 2015, d’atorgament d’un ajut
econòmic de 60 € a COFESTAS per la festa de Sant Antoni Abat 2015.
Decret d’alcaldia núm. 03/15 de data 15 de gener de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 04/15 de data 5 de febrer de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 05/15 de data 2 de febrer de 2015, d’atorgament d’un
ajut de 30 € a la ZER del Solsonès per a la despesa telefònica de l’exercici 2015.
Decret d’alcaldia número 06/15 de data 2 de febrer de 2015, d’atorgament d’un
ajut de 75 € a la ZER del Solsonès per a les Jornades Literàries del 2015.
Decret d’alcaldia número 07/15 de data 4 de febrer de 2015, de declaració
d’innecessarietat de llicència de segregació per a la segregació d’una superfície de
2,7822 hectàrees corresponents a les parcel·les 71 i 72 del polígon de rústica
número 1 de cadastre del terme municipal de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia número 08/15 de data 6 de febrer de 2015, d’inici del
procediment de la nomenament del càrrec de jutge de pau titular de Pinell de
Solsonès.
Decret d’alcaldia número 09/15 de data 12 de febrer de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 10/15 de data 18 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un
ajut de 707,41 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a l’edició del Full informatiu de
Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia número 11/15 de data 20 de febrer de 2015, de canvi de data de
la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament.
Decret d’alcaldia número 12/15 de data 23 de febrer de 2015, de concessió de
llicència d’obres per a l’execució de les obres de reforma interior de la Casanova de
Pinell.
Decret d’alcaldia número 13/15 de data 25 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un
ajut de 18.347,88 € per a la rehabilitació de l’església de Sant Climenç.
Decret d’alcaldia número 14/15 de data 25 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un
ajut de 22.320,18 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a segona fase de la
rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.

12. Informes de presidència i de regidories
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:

Primer.- Explica que ja s’ha enviat la informació als veïns i veïnes sobre els ajuts per
plaques solars i adquisició de motobombes. Proposa convocar una reunió amb les
persones interessades per tal d’aclarir tots els dubtes que puguin sorgir sobre la
tramitació.
Segon.- Informa que ja està imprès el full informatiu.
Tercer.- En relació al projecte turístic de visualització del barroc al Solsonès, explica
que hi ha inclosa l’obra de rehabilitació de l’església de Madrona.
Quart.- Informa de la sentència del contenciós interposat pel Sr. Ramon Angrill contra
aquest ajuntament per la construcció d’una bassa de purins a la finca l’Avellana.

La regidora Sílvia Casals explica la reunió de la ZER del passat 17 de desembre, on
es va constituir el nou consell escolar i es van constituir les noves comissions.
També explica que fent les obres del pla de senyalització, han tret el rètol de la Casa
Caballol.

13. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint
hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida i
trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETARIA

ELS REGIDORS ASSISTENTS

