ACTA DEL 31 D’AGOST DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 9/15
Data: 31 d’agost de 2015
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:00 hores a 20:25 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Vanessa Ginestà Capdevila (s’incorpora a la sessió durant la lectura del punt 20)
Mariona Martín Grau
Jaume Llorens Patau
Florenci Rosells Capdevila
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 les actes de les
sessions extraordinàries dels dies 13 de juny, 17 de juny i 8 de juliol de 2015, les
quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa de les eleccions al
Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre de 2015.
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar les
meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig.
La selecció s’efectua mitjançant l’aplicació informàtica facilitada per la Junta Electoral
de Zona, la qual realitza el sorteig de forma aleatòria i en un document únic fa
constar la identitat de tots dels membres titulars i suplents escollits.
Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa
d’eleccions al Parlament de Catalunya, que es celebraran el pròxim 27 de setembre;
el resultat és el que es detalla:

PRESIDENT: Silvia Bardes Vilana
1er VOCAL: Lluis Bardes Vilana
2on VOCAL: Ramon Ribera Pallisa
SUPLENTS:
1er suplent PRESIDENT: Mercè Gasull Seron
2on suplent PRESIDENT: Abel Real Colell
1er suplent 1er VOCAL: Pere Selva Rosells
2on suplent 1er VOCAL: Jacinta Sanchez Arus
1er suplent 2on VOCAL: Josep Cots Coletas
2on suplent 2on VOCAL: Florencio Cases Oliva

3. Designació de la persona representant de l’administració a les eleccions
al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre de 2015.
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran a
terme el proper 27 de setembre per a l’elecció del Parlament de Catalunya és
necessària la designació d’una persona per a què actuï com a representant de
l’administració el dia de les eleccions.
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local.
EL Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Designar a la Sra. Maria Claustre Torra Viladrich, amb DNI 78151318D
per a actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de
Solsonès a les properes eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el
proper 27 de setembre.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer
efectius aquests acords.

4. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Josep Maria Bajona Vilana i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Josep Mª Bajona Vilana per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a
la Casa Cal Torner del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un
pressupost d’execució material de 4.014,46 € de l’empresa instal·ladora, i de

sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Josep M. Bajona Vilana per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Instal Lluis (Lluís Montraveta Mosella), és a dir, el subministrament i el
muntatge d’una instal·lació solar tèrmica amb un sistema de dos plaques solars tipus
INISOL DB200H i acumulador solar INISOL UNO BSL de 300 litres, amb bomba
circul.ladora, vas d’expansió, control de comandament, vàlvules de seguretat i de
termosifó i aixeta termostàtica, d’acord amb les característiques indicades en el
pressupost a col·locar a la Casa Cal Torner, al terme municipal de Pinell de
Solsonès, condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a
l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.

Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (4.014,46 €) = 60,22 €
Bonificació 95% sobre 60,22 € = 57,21 €
TOTAL IMPORT ICIO = 3,01 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Mª Bajona Vilana.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

5. Sol·licitud de llicencia d’obres de la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta l’alcalde Benjamí Puig i Riu,
aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt, de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 76 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 167 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).

Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. Raquel Maldonado
Lorenzo per a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament
d’energia solar a la casa Cal Viles, situada al C/ Major, núm. 9, de Sant Climenç, al
TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost d’execució material
de 2.634,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de
la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter desfavorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 3 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
Atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de Solsonès
estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les cobertes o
façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de sòl urbà, clau 1c,

Nucli tradicional, d’acord amb el plànol O-21, on es troba situada la casa per a la qual
es sol·licita la present llicència d’obres.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la petició de llicència d’obres efectuada per la Sra. Raquel
Maldonado Lorenzo per a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a
la casa Cal Viles, atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de
Pinell de Solsonès estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars
sobre les cobertes o façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en la zona
de sòl urbà, clau 1c, Nucli tradicional.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

6. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Ramon Ramon Caelles i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Ramon Ramon Caelles per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a
la Casa Torrent del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.999,60 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Ramon Ramon Caelles per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Calefaccions Sirvent és a dir, el subministrament i el muntatge d’una
instal·lació solar tèrmica tipus “Solar EASY ACS ECO 160 Mediterráneo 250 SCL

BAXI, d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar a la
Casa o masia El Torrent, al terme municipal de Pinell de Solsonès”, condicionada al
compliment de totes les determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (2.999,60 €) = 44,99 €
Bonificació 95% sobre 44,99 € = 42,74 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,25 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Ramon Caelles.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

7. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Ramon Selva Farràs i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.

Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Ramon Selva Farràs per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Casa Torralta del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.634,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Ramon Selva Farràs per a portar a terme
les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador
Ramon Espuga Vilardell SL és a dir, el subministrament i el muntatge d’una
instal·lació solar tèrmica amb un sistema de placa solar de tipus compacte, amb
placa i acumulador tot junt, amb circulació entre placa i acumulador per termosifó,
d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar a la casa
Torralta, al TM de Pinell de Solsonès, condicionada al compliment de totes les
determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al

medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (2.634,00 €) = 39,51 €
Bonificació 95% sobre 39,51 € = 37,53 €
TOTAL IMPORT ICIO = 1,97 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Selva Farràs.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

8. Sol·licitud de llicencia d’obres de la Sra. Sara Esteve Gilabert i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta l’alcalde Benjamí Puig i Riu,
aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt, de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 76 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 167 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).

Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. Sara Esteve Gilabert per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al
C/ Mossèn Jaume Caelles, número 12 de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès,
adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 2.634,00 € de
l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter desfavorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 3 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.

Atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de Solsonès
estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les cobertes o
façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de clau urbà, clau 1a,
Centre Històric, d’acord amb el plànol O-21, del nucli de Sant Climenç de Pinell, on
es troba situada la casa per a la qual es sol·licita la present llicència d’obres.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la petició de llicència d’obres efectuada per la Sra. Sara
Esteve Gilabert per a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
casa situada al carrer Mossèn Jaume Caelles, número 12, en el nucli urbà de Sant
Climenç, atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de
Solsonès estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les
cobertes o façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de clau
urbà, clau 1a, Centre Històric, del nucli de Sant Climenç de Pinell.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Sara Esteve Gilabert.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

9. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Pere Casals Casals i de bonificació
de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Pere Casals Casals per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Casa Caballolet del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.712,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Pere Casals Casals per a portar a terme
les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador
Electricitat Baimo SL és a dir, el subministrament i el muntatge d’una instal·lació solar
tèrmica amb un sistema de placa solar i acumulador d’ACS, mitjançant unes
instal·lacions d’aigua calenta sanitària, amb un sistema captador model solerafte
Style 200, amb resistència anticongelació i acumulador integrat de 200 litres, d’acord
amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar casa Caballolet, del
TM de Pinell de Solsonès, condicionada al compliment de totes les determinacions
incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (2.712,00 €) = 40,68 €
Bonificació 95% sobre 40,68 € = 38,64 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,03 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Pere Casals Casals.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

10. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Josep Llorens Bonsfills i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.

(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Jaume Llorenç
Patau, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt, de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 76 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 167 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).

Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Josep Llorens Bonsfills per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a
la Casa Llorens del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.634,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Josep Llorens Bonsfills per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Ramon Espuga Vilardell SL és a dir, el subministrament i el muntatge
d’una instal·lació solar tèrmica amb un sistema de placa solar i acumulador d’ACS de
200 litres, mitjançant un sistema solar de tipus compacte, amb placa i acumulador tot
junt, amb circulació entre placa i acumulador per termosifó, d’acord amb les
característiques indicades en el pressupost a col·locar a la Casa Llorens, al terme
municipal de Pinell de Solsonès”, condicionada al compliment de totes les
determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es

faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (2.634,00 €) = 39,51 €
Bonificació 95% sobre 39,51 € = 37,53 €
TOTAL IMPORT ICIO = 1,97 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Llorens Bonsfills.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

11. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Jaume Llorens Patau i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Jaume Llorenç
Patau, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt, de
conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 76 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 167 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).

Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Jaume Llorens Patau per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
casa Cal Pastisser, del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un
pressupost d’execució material de 2.634,00 € de l’empresa instal·ladora, i de

sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter desfavorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 12 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
Atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de Solsonès
estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les cobertes o
façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de sòl urbà, clau 2c,
Nucli compacte, d’acord amb el plànol O-21, on es troba situada la casa per a la qual
es sol·licita la present llicència d’obres.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la petició de llicència d’obres efectuada pel Sr. Jaume Llorenç
Patau per a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la casa Cal
Pastisser, atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de
Solsonès estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les
cobertes o façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en la zona de sòl
urbà, clau 2c, Nucli compacte.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Llorenç Patau.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

12. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Ramon Torra Bernaus i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Ramon Torra Bernaus per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Casa Corral del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.980,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).

Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Ramon Torra Bernaus per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Masanés Instal·lacions SL és a dir, el subministrament i el muntatge
d’una instal·lació solar tèrmica, amb un sistema de placa solar tèrmica, tipus
SOLCRAFTE, model STYLE, 200 litres, amb resistència antigel, tubs i accessoris,
d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar a la casa El
Corral, al TM de Pinell de Solsonès”, condicionada al compliment de totes les
determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (2.980,00 €) = 44,70 €

Bonificació 95% sobre 44,70 € = 42,47 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,23 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Torra Bernaus.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

13. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Jaume Vendrell Vilaseca i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Jaume Vendrell Vilaseca per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a
la Casa Montroig del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un
pressupost d’execució material de 3.926,11 € de l’empresa instal·ladora, i de
sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Elca SL, és a dir, el subministrament i el muntatge d’una instal·lació
solar tèrmica amb col·lector solar tèrmic PSH25 horitzontal, amb grup hidràulic solar
Drain-Back i acumulador vertical Ariston BCH-160, amb tubs i accessoris, d’acord
amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar a la Casa Motroig, al
terme municipal de Pinell de Solsonès”, condicionada al compliment de totes les
determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.

L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (3.926,11 €) = 58,89 €
Bonificació 95% sobre 58,89 € = 55,94 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,94 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

14. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Lluís Ribera Pallissa i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Lluís Ribera Pallissa per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Casa Setó del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost
d’execució material de 2.893,40 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una
bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).

Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Lluís Ribera Pallissa per a portar a terme
les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador
AGEC SL, és a dir, el subministrament i el muntatge d’una instal·lació solar tèrmica
amb un sistema de kit solar tipus “Drain Back”, amb drenatge automàtic, amb
intercanviador solar vitrificat de 150 litres, col.lector solar i grup hidràulic solar Drain
Back, amb tubs i accessoris, d’acord amb les característiques indicades en el
pressupost a col·locar a la Casa o masia Sató, al terme municipal de Pinell de
Solsonès”, condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a
l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:

ICIO 1,5 % PEM (2.893,40 €) = 43,40 €
Bonificació 95% sobre 43,40 € = 41,23 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,16 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Lluís Ribera Pallissa.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

15. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Arnau Valero Walters i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Arnau Valero Walters per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Rectoria de Madrona del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un
pressupost d’execució material de 3.338,73 € de l’empresa instal·ladora, i de
sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Arnau Valero per a portar a terme les
obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador Infinity
sun SL, és a dir, el subministrament i el muntatge d’una instal·lació solar tèrmica amb
un sistema de captador soalr pla, model NOVASOL VTTi 2200, amb recobriment
selectiu per muntatge horitzontal, interacumulador de 300 litres, centraleta solar i kit
hidràulic amb circulador, termòmetres, manòmetre, vàlvules, amb tubs i accessoris,
d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar a la Rectoria
de Madrona, al terme municipal de Pinell de Solsonès”, condicionada al compliment
de totes les determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
Rectoria, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els

valors arquitectònics de la Rectoria i dels elements patrimonials inclosos en el PEU
2..
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (3.338,73 €) = 50,08 €
Bonificació 95% sobre 50,08 € = 47,57 €
TOTAL IMPORT ICIO = 2,50 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Arnau Valero Walters..
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

16. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Joan Llorens Casafont i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Joan Llorens Casafont per a
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la
Cal Ramon de Llorens del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un
pressupost d’execució material de 4.636,81 € de l’empresa instal·ladora, i de

sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Joan Llorens Casafont per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Instal Lluís (Lluís Montraveta Mosella), és a dir, el subministrament i el
muntatge d’una instal·lació solar tèrmica amb un sistema de dos captadors solars
tipus Vecom 2.15 i acumulador d’ACS de 300 litres, amb bomba circul.ladora, vas
d’expansió, control de comandament, vàlvules de seguretat i termosifó i aixeta
termostàtica, d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a col·locar
a la Casa Ramon de Llorens, al terme municipal de Pinell de Solsonès”,
condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a l’informe tècnic
que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable,
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013.

Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (4.636,81 €) = 69,55 €
Bonificació 95% sobre 69,55 € = 66,07 €
TOTAL IMPORT ICIO = 3,48 €
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Llorens Casafont.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

17. Sol·licitud de llicencia d’obres de la Sra. Montse Llorens Malé i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions
per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als
habitatges ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. Montse Llorens Malé
per a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia
solar a la Casa Cal Ramon de Llorens del TM de Pinell de Solsonès, adjuntant a la
instància un pressupost d’execució material de 4.636,81 € de l’empresa
instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant de
l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es
concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple
de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 24 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. Montse Llorens Malé per a portar a
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de
l’instal·lador Instal Lluís (Lluís Montraveta Mosella), és a dir, el subministrament i el
muntatge d’una instal·lació solar tèrmica amb un sistema de dos captadors solars
tipus Vecom 2.15 i acumulador d’ACS de 300 litres, amb bomba circul.ladora, vas
d’expansió, control de comandament, vàlvules de seguretat i termosifó i aixeta
termostàtica, d’acord amb les característiques indicades en el pressupost a
col·locar a la Casa Ramon de Llorens, al terme municipal de Pinell de Solsonès”,

condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a l’informe tècnic
que s’adjunta.
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els
valors arquitectònics de la casa.
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant,
no es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres.
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.
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum
d’energia renovable, així com la contribució que el consum que aquesta energia
suposa per al respecte al medi ambient, tal i com es va comprometre aquest
ajuntament mitjançant l’adhesió al Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de
desembre de 2013.
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord
amb el següent detall:
ICIO 1,5 % PEM (4.636,81 €) = 69,55 €
Bonificació 95% sobre 69,55 € = 66,07 €
TOTAL IMPORT ICIO = 3,48 €
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Montse Llorens Malé.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

18. Sol·licitud de llicencia d’obres del Sr. Marc Angrill Gangolells i de
bonificació de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres.
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta la regidora Vanessa
Ginestà, aquesta abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt,
de conformitat amb l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’article 76 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 167 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).

Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges
ubicats al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Marc Angrill Gangolells per
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al
C/ Mossèn Haume Caelles, número 9 de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès,
adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 3.791,20 € de
l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres”.
Vist l’informe de caràcter desfavorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate i Bosquet en data 3 d’agost de 2015, el qual s’adjunta
darrera la llicència.
Atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de Solsonès
estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les cobertes o
façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de clau urbà, clau 1a,
Centre Històric, del nucli de Sant Climenç de Pinell, on es troba situada la casa per a
la qual es sol·licita la present llicència d’obres.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Desestimar la petició de llicència d’obres efectuada pel Sr. Marc Angrill
Gangolells per a la instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la casa
situada al carrer Mossèn Jaume Caelles, número 9, en el nucli urbà de Sant Climenç,
atès que l’article 94 de les Normes Urbanístiques del POUM de Pinell de Solsonès
estableix que “(...) no es permet la disposició de plaques solars sobre les cobertes o
façanes de les edificacions” en els immobles ubicats en zona de clau urbà, clau 1a,
Centre Històric, del nucli de Sant Climenç de Pinell
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Marc Angrill Gangolells.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació
necessària per a fer efectius aquests acords.

19. Resolució d’atorgaments de les subvencions per a la instal·lació o
millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de
Solsonès.

Vistes les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la instal.lació o millora
d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al Tm de Pinell de Solsonès, aprovades
pel Ple en sessió extraordinària de 28 de gener de 2015.
Vista la convocatòria de les esmentades subvencions, publicada en el BOP núm. 50
de 13 de març de 2015 i al DOGC núm. 6832 de 17 de març de 2015.
Atès que ha finalitzat el termini atorgat per a presentar les sol·licituds i vista la
documentació que consta a l’oportú expedient.
Vistes les sol·licituds presentades, després d’analitzar sol·licitud per sol·licitud, a
proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions que tot seguit es relacionen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Josep Mª Bajona Vilana
Ramon Ramon Caelles
Ramon Selva Farràs
Pere Casals Casals
Josep Llorens Bonsfills
Ramon Torra Bernaus
Jaume Vendrell Vilaseca
Lluís Ribera Pallissa
Arnau Valero Walters
Joan Llorens Casafont
Montse Llorens Malé
TOTAL

Casa Cal Torner
Casa Torrent
Casa Torralta
Casa Caballolet
Casa Llorens
Casa Corral
Casa Montroig
Casa Seto
Rectoria de Madrona
Casa Ramon de Llorens
Casa Ramon de Llorens

2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
22.000,00 €

SEGON.- Desestimar l’atorgament dels ajuts a les persones sol·licitants que tot seguit
es relacionen, per haver estat desestimada la petició de llicència d’obres per a dur a
terme l’actuació:
-

Sra. Raquel Maldonado Lorenzo
Sr. Marc Angrill Gangolells
Sr. Jaume Llorens Patau
Sra. Sara Esteve Gilabert

TERCER.- Notificar la resolució a les persones relacionades al punt primer i segon
d’aquest acord, d’acord amb allò que estableix en les bases reguladores de les
subvencions.
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

20. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de
romanents de crèdit d'exercicis anteriors.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 24 d’agost de 2015 s’inicia l’expedient de
modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, al
pressupost de 2015.

Examinada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014, els romanents
de crèdit de caràcter incorporable són els que a continuació s'indiquen:
Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria (Art. 47.5 del RD 500/90):
Aplicació
920.622.00
1522.622.02

Explicació
1ra Fase Ajuntament vell
Finestres

Import
9.841,01
2.930,34

El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
Aplicació
870.10

Explicació
Romanent per incorporació crèdits

Import
12.771,35

La secretària interventora ha emès informe favorable.
Atès que de conformitat a l’article 48 del RD 500/1990, els recursos financers per
import total de 12.771,35 €, amb els que es finançarà la modificació de crèdit en
tràmit, són suficients i estan degudament justificats segons es determina a l'informe
d'intervenció.
Per tant, S’ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents
de crèdit d'exercicis anteriors, d'acord amb el següent detall:
Partides de despeses a donar d’alta:
Aplicació
920.622.00
1522.622.02
TOTAL:

Explicació
1ra Fase Ajuntament vell
Finestres

Import
9.841,01
2.930,34
12.771,35 €

El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
Aplicació
870.10
TOTAL:

Explicació
Romanent per incorporació crèdits

Import
12.771,35
12.771,35 €

SEGON.- Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar
a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

21. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport al “Correllengua 2015”.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que

menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 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 això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en 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
desenvolupament 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 CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el
bon funcionament del Correllengua 2015 de 40 €.
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, o a través de cal@cal.cat.
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

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

23. Assumptes sobrevinguts.
Sotmès a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA
per unanimitat.

(1) Modificació del termini de justificació dels ajuts per a la instal·lació o
millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de
Solsonès.
Vistes les bases reguladores dels ajuts per a la instal·lació o millora d’un sistema
d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès, aprovades inicialment pel
ple de la corporació en data 28 de gener de 2015.
Atès que és convenient l’ampliació de justificació dels ajuts, pel poc temps per a la
l’execució de les actuacions de què es disposa des de l’acord d’atorgament dels ajuts i
de els corresponents llicències d’obres i el termini d’execució i justificació de les
subvencions establert a les bases.
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Modificar la base primera de les bases reguladores dels ajuts per a la
instal·lació i millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de
Solsonès, que queda redactada de la següent manera:
“1ª Objecte
L’objecte és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, amb l’objectiu de finançar la implantació de les
energies renovables al TM de Pinell de Solsonès mitjançant l’adquisició o millora
de sistemes d’obtenció d’energies renovables durant el període comprès entre l’1
de gener del 2015 i el 15 de desembre de 2015.
Seran subvencionables els materials i les instal·lacions o millores d’instal·lacions
d’energia solar tèrmica per producció d’ACS (aigua calenta sanitària) i/o
calefacció.”
SEGON.- Modificar la base vuitena de les bases reguladores dels ajuts per a la
instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de
Solsonès, que queda redactada de la següent manera:
“8a Justificació
Els sol·licitants als quals s’hagi atorgat la subvenció, hauran de justificar les
despeses ocasionades com a màxim fins al dia 15 de desembre de 2015.
(...)”
TERCER.- Modificar la base desena de les bases reguladores dels ajuts per a la
instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de
Solsonès, que queda redactada de la següent manera:
“10a Dotació pressupostària.
L’Ajuntament de Pinell de Solsonès disposarà d’un màxim de 40.204,02 €, previst
a la partida 920/780.01 del pressupost de 2015, per atendre les sol·licituds d’ajuda
formulades i justificades fins el dia 15 de desembre de 2015.
(...)”

QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

24. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 35/15 de data 27 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 36/15 de data 4 de maig de 2015, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 37/15 de data 4 de maig de 2015, d’iniciar el procediment
de nomenament del càrrec de Jutge de Pau substitut de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 38/15 de data 6 de maig de 2015, de concessió de llicència
d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau per a l’execució de les obres incloses en el
Projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d’una explotació porcina d’engreix
a la finca Valldecom de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 39/15 de data 8 de maig de 2015, de concessió de llicència
d’obres a la Sra. Montserrat Algué Pallissa per a portar a terme el canvi de totes les
teules de la teulada i pintar la façana de l’immoble situat a la Plaça el Castell, núm 2
del nucli de Sant Climenç.
Decret d’alcaldia núm. 40/15 de data 12 de maig de 2015, de donar compliment a
la petició efectuada pel Sr. Manel Alòs Creus, regidor d’aquest ajuntament i se li faci
tramesa de la informació sol·licitada dins el termini indicat a la legislació aplicable.
Decret d’alcaldia núm. 41/15 de data 14 de maig de 2015, de concessió de
llicència d’obres a la Sra. M.Claustre Ribera Serra per a la col·locació de finestres i
paravents a la Caseta de Can Ramon.
Decret d’alcaldia núm. 42/15 de data 15 de maig de 2015, de concessió de
llicència d’obres al Sr. Andreu Soler i Rossell per a l’obertura d’una finestra amb
brancals, llinda, ampit i festejadors de picapedrer, a la façana interior o de ponent, de
l’immoble situat al carrer de Mossèn Jaume Caelles, núm. 7, del nucli de Sant
Climenç.
Decret d’alcaldia núm. 43/15 de data 18 de maig de 2015, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 44/15 de data 18 de maig de 2015, d’atorgament d’un
ajut econòmic de 136,00 € a l’Escola de Sant Climenç, per tal de dur a terme
l’excursió de fi de curs.
Decret d’alcaldia número 45/15 de data 22 de maig de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 46/15 de data 22 de maig de 2015, de concessió d’una
pròrroga d’un any i mig per acabar les obres concedides per decret d’alcaldia de data

2 de juliol de 2013, per a la rehabilitació interior d’habitatge existent al carrer Mossèn
Jaume Caelles núm. 9, de Sant Climenç.
Decret d’alcaldia número 47/15 de data 22 de maig de 2015, de denegació de
llicència d’obres sol·licitades per a l’execució del Projecte de rehabilitació de la Masia
Cal Quel.
Decret d’alcaldia número 48/15 de data 29 de maig de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 49/15 de data 8 de juny de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 50/15 de data 12 de juny de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 51/15 de data 16 de juny de 2015, de designació de la
regidora Mariona Martín Grau com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pinell amb
les funcions assignades a l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Decret d’alcaldia número 52/15 de data 18 de juny de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 53/15 de data 19 de juny de 2015, d’atorgament d’un
ajut econòmic de 300 € a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per
a les despeses de la Festa de Sant Joan 2015.
Decret d’alcaldia número 54/15 de data 23 de juny de 2015, d’acceptació de la
subvenció de 707,41 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar
a terme la revista “Full informatiu de Pinell 2015”.
Decret d’alcaldia número 55/15 de data 25 de juny de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 56/15 de data 30 de juny de 2015, de modificació de la
base primera de les bases reguladores dels ajuts per a l’adquisició de motobombes
per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia número 57/15 de data 1 de juliol de 2015, d’atorgament d’un ajut
econòmic de 300,00 € per tal de finançar les despeses ocasionades per la Festa
Major de Madrona.
Decret d’alcaldia número 58/15 de data 8 de juliol de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 59/15 de data 13 de juliol de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 60/15 de data 14 de juliol de 2015, de sol·licitud a la
Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients d’actualització de valors
cadastrals corresponent a l’1,10 per al municipi de Pinell de Solsonès, per a l’any
2016.

Decret d’alcaldia número 61/15 de data 20 de juliol de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 62/15 de data 20 de juliol de 2015, d’habilitació com a
Secretari-Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el
període comprès entre els dies 3 al 21 d’agost (ambdós inclosos), i el període
comprès entre el 28 de desembre al 7 de gener de 2016 (ambdós inclosos), al Sr.
José Antonio Romero Tomás, Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del
Solsonès.
Decret d’alcaldia número 63/15 de data 22 de juliol de 2015, d’aprovació del
projecte: “Treballs de neteja, ordenació manteniment d’espais públics del municipi de
Pinell de Solsonès”.
Decret d’alcaldia número 64/15 de data 24 de juliol de 2015, de canvi de data de
la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es
celebrarà el proper dia 31 d’agost de 2015.
Decret d’alcaldia número 65/15 de data 28 de juliol de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 66/15 de data 31 de juliol de 2015, de concessió de
llicència d’obres a la Sra. Pilar Ramon Caelles per a l’execució de les obres
d’arrencada de dues filades de teules de la part de la canal, per tota la longitud de la
teulada, formació de mitja canya de morter, col·locació de làmina impermeable sobre
la canal solapant la part de teules amb morter i espuma, amb aportació de teules
àrabs a realitzar a l’edifici anomenat Cal Fuster, situat a la plaça de l’església, 5 de
Sant Climenç de Pinell.
Decret d’alcaldia número 67/15 de data 31 de juliol de 2015, de proposar als
ajuntaments de Montgai, Alcarràs i la Pobla de Segur per representar la província de
Lleida davant el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Decret d’alcaldia número 68/15 de data 31 de juliol de 2015, de desestimació de
la petició de llicència d’obres i activitats sol·licitades pel Sr. Joan Esteve Gilabert per
a l’execució del Projecte bàsic i estudi d’impacte i integració paisatgístic d’ampliació
d’una explotació ramadera, consistent en l’obertura d’una nova línia productiva a
partir de l’existent (oví de carn) que consistiria en l’oví de llet.
Decret d’alcaldia número 69/15 de data 17 d’agost de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 70/15 de data 25 d’agost de 2015, d’aprovació de
diverses factures i d’ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia número 71/15 de data 28 d’agost de 2015, d’aprovació del
pagament a les persones beneficiàries de les subvencions per a l’adquisició de
motobombes per a extinció d’incendis.
Decret d’alcaldia número 72/15 de data 28 d’agost de 2015, d’inici de l’expedient
de revocació de l’ajut i per tant, de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció al
Sr. Arnau Valero Walters i a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo per no haver justificat
els ajuts concedits, notificant-los aquesta resolució i concedint un termini d’audiència
de 10 dies per a la presentació de les al·legacions que considerin convenients.

25. Informes de presidència i de regidories
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Informa que des del Consell Comarcal s’ha sol·licitat un ajut al Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la contractació de plans d’ocupació per prestar els
seus serveis als ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin. L’ajuntament de Pinell
ha demanat ser beneficiari d’una de les contractacions per a fer treballs de neteja,
ordenació i manteniment d’espais públics municipals.
Segon.- Explica que el Departament de Territori ha posat en marxa un servei de taxis
per a la gent gran els divendres al matí per anar a Solsona.
Tercer.- Explica que han sortit els plans de millora de gestió forestal pels Consells
Comarcals. Al municipi de Pinell s’actuarà al camí de l’Alzinosa a Sallent.
Quart.- Fa saber que s’ha arreglat la font de Sant Climenç perquè es va espatllar
l’aixeta.
Cinquè.- Informa que s’han pagat els ajuts per a l’adquisició de motobombes per a
extinció d’incendis.
Sisè.- Han finalitzat els treballs de manteniment de camins del municipi.
Setè.- En relació a la subvenció demanada a la Diputació de Lleida per a l’execució
d’obres a l’església de Sant Climenç, explica que s’ha desestimat la petició. També
es va desestimar la petició sol·licitada per a l’arranjament de camins que es va haver
de fer l’any passar com a conseqüència dels aiguats del mes de setembre. Es
tornarà a sol·licitar enguany.

26. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent dos
quarts menys cinc minuts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.

L’ALCALDE

LA SECRETARIA

