
 
ACTA DEL 15 DE GENER DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA 

DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 1/16 
Data: 15 de gener de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:15 hores a 19:50 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Florenci Rosells Capdevila 
 
Excusen la seva absència la regidora Vanessa Ginestà Capdevila i el regidor 
Jaume Llorens Patau. 
 
 
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, si s’escau, de la factura n. 1588 de Transports i excavacions 

Josep Ribera Pallisa. 
 Vista la factura núm. 1588, emesa per Transports i Excavacions Josep Ribera 
Pallisa, per import de 30.633,23 € en concepte dels treballs adjudicats pel ple en data 9 de novembre de 2015 per a dur a terme les obres incloses a la “Memòria valorada de reparació dels danys soferts en camins municipals a causa de la pluja torrencial 
del 2/11/2015”. 

 Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’esmentada factuar és el ple de 
l’ajuntament, ja que l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris establerts al pressupost vigent, i de conformitat amb l’establert a la Llei de Bases de Règim Local i a 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 la factura núm. 1588, emesa per Transports i Excavacions Josep 
Ribera Pallisa, per import de 30.633,23 € en concepte dels treballs adjudicats pel ple 
en data 9 de novembre de 2015 per a dur a terme les obres incloses a la “Memòria valorada de reparació dels danys soferts en camins municipals a causa de la pluja 
torrencial del 2/11/2015”, amb imputació a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost vigent i procedir al seu pagament.   



SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.    2. Aprovació, si s’escau, de la factura n. 1593 de Transports i excavacions 
Josep Ribera Pallisa, amb nota d’objecció de la intervenció. 

 Vista la factura núm. 1593 per import de 30.413,59 € emesa per l’empresa 
Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa rebuda en aquest ajuntament en data 11 de gener de 2016.  
Vista la nota d’objecció de la intervenció en relació a la factura esmentada, en la qual es fa constar el següent:  

 
En data 11 de gener de 2016 s’ha rebut a l’Ajuntament de Pinell la factura núm. 1593, 
emesa en data 31/12/2015 per Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa (NIF 
78150733E) per import de 30.413,59 € (IVA inclòs), amb els següents conceptes i detall: 

 
Manteniment i conservació de la  
Xarxa viària municipal. 
 
Repassar i engravillar camins. 
 
Motoanivelladora: 146,50 hores, preu per hora 60 €, import: 8.790,00 € 
Camió:                  144,50 hores, preu per hora: 40 €, import: 5.780,00 € 
Gravilla:                 1.320,65 Tn, preu: 8 €, import: 10.565,20 €   
 
BASE IMPOSABLE:  25.135,20 € 
IVA 21%:                     5.278,39 € 
 
TOTAL FACTURA:   30.413,59 € 

 
Examinada la factura rebuda, es comprova que no existeix en aquest ajuntament cap 
expedient ni document previ relacionat amb la mateixa ni amb els treballs que es diuen 
executats. Es deixa constància en aquest document que les obres que suposadament s’han 
realitzat a la “xarxa viària municipal” no estan emparades en cap memòria ni document 
tècnic en el qual s’especifiquin els treballs ni la justificació de la necessitat de dur-los a 
terme. Per tant, no ha estat prèviament aprovat per l’ajuntament en cap acte administratiu la 
necessitat d’execució dels treballs ni el contingut i detall dels mateixos. Això podria vulnerar 
l’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que determina que “en els 
termes que preveu aquesta Llei, l’adjudicació d’un contracte d’obres requereix la prèvia 
elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte corresponent que ha de 
definit amb precisió l’objecte del contracte. L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de 
contractació llevat que aquesta competència estigui específicament atribuïda a un altre 
òrgan per una norma jurídica”; així com l’incompliment d’elaboració de projecte d’obres de 
conservació i manteniment en el cas que ens ocupa, que es deriva del contingut del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del ens 
locals de Catalunya.  

 
Pel que fa a la contractació, tampoc existeix cap tipus de documentació en relació a la 
mateixa. Ni han estat sol·licitats pressupostos a diferents empreses per tal de comprovar 
l’adequació dels preus (tenint en compte l’absència de projecte o memòria), ni s’ha adjudicat 
formalment cap actuació a l’empresa emissora de la factura. Val a dir que de conformitat 
amb l’import de la factura, l’òrgan competent per a dur a terme la contractació que s’ha 
omès completament, és el ple de l’ajuntament per superar el llindar del 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost vigent.  

 
Finalment en relació a la contractació, cal fer constar que suposadament és l’alcalde qui 
verbalment ha encomanat els treballs objecte d’aquest expedient a la persona que els ha 



dut a terme, vulnerant allò disposat a l’article 28.1 del TRLCSP que estableix que “els ens, 
organismes i entitats del sector públic no poden contractar verbalment, llevat que el 
contracte, d’acord amb el que assenyala l’article 113.1, tingui caràcter d’emergència”.  
 
En quant als conceptes relacionats a la factura, el fet que estiguin detallats els imports en 
relació amb les hores de treball, fa del tot impossible la comprovació tècnica del contingut de 
la factura amb la seva adequació a la realitat, per no haver-hi manera de comprovar la 
realitat de les hores emprades. Caldria fer constar per una banda, tots els camins de la 
xarxa viària en els quals suposadament s’ha actuat, identificant detalladament cada tram, 
així com els metres lineals de cadascun i el gruix de gravilla emprat per al seu arranjament. 
Només així podria fer-se una comprovació posterior a nivell tècnic que l’import de la factura i 
el que es diu realitzat, és correcte.  
 
Per altra banda, comprovat el pressupost vigent de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, es 
constata que no existeix consignació pressupostària en l’aplicació pressupostària 
corresponent per autoritzar la despesa de 30.413,59 €. D’acord amb l’article 189 del  Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix els requisits previs a 
l’expedició d’ordres de pagament, “prèviament a l’expedició de les ordres de pagament amb 
càrrec als pressupostos de l’entitat local i dels seus organismes autònoms haurà d’acreditar-
se documentalment davant l’òrgan que hagi de reconèixer les obligacions la realització de la 
prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en el seu dia van autoritzar 
i van comprometre la despesa”.  
 
L’article 188 del TRLRHL, regula la responsabilitat personal en matèria de pagaments 
establint que “els ordenadors de despeses i pagaments, en tot cas, i els interventors de les 
entitats local, quan no adverteixin per escrit la seva improcedència, seran personalment 
responsables de tota despesa que autoritzin i de tota obligació que reconeguin, liquidin o 
paguin sense crèdit suficient”. 
 
En virtut del què estableix l’article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, si en l’exercici de 
la funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la 
forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions 
per escrit abans de l’adopció de l’acord o la resolució, per la qual cosa s’emet la següent 

 
NOTA D’OBJECCIÓ 

 
PRIMER. Que en el Pressupost General aprovat per a l’exercici 2016 per part de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, en la aplicació pressupostària 210.00/454, no existeix 
consignació suficient per autoritzar la despesa de 30.413,59 €. 

 
SEGON. Al parer de la Intervenció i en base a la documentació que consta en l’expedient, 
es considera que: 

 
- En relació a la factura esmentada més amunt i els treballs que s’hi descriuen, existeixen 

defectes greus en la tramitació de l’expedient de contractació, atès que s’han omès tots 
els requisits essencials de contractació, així com la constatació de l’absència de projecte o 
memòria tècnica on es recullin els treballs efectuats.  

 
De conformitat amb allò que estableix l’article 216.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, si 
l’objecció afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de 
pagaments, se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquell sigui solucionat en els 
casos següents: 
 
a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat. 
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament. 
c) En el casos d’omissió de requisits o tràmits essencials a l’expedient. 
d) Quan l’objecció derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments, 
adquisicions i serveis. 
 



TERCER.- De conformitat amb l’article 216.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
suspendre la tramitació de l’expedient fins que l’objecció estigui solucionat. 
 QUART.- L’omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant de les objeccions 
suspensives de la intervenció, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió 
econòmica i pressupostària, de conformitat amb l’article 28 d) Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Això no obstant, en virtut de la reiterada jurisprudència, per evitar l’enriquiment injust de 
l’Administració, i sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar d’aquestes 
actuacions administratives, l’Ajuntament ha d’abonar les factures corresponents. 

 Vist l’informe de secretaria de data 13 de gener de 2016 i atès que l’òrgan competent per  l’aprovació de la factura és el ple de l’ajuntament per superar l’import de mateixa 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.  
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès amb els vots favorables de l’Alcalde, la regidora Mariona Martín i el regidor Florenci Rosells, ACORDA:  PRIMER.- Acceptar la objecció formulada per la Intervenció i en conseqüència, 
suspendre la tramitació de l’expedient d’aprovació de la factura objecte d’aquest acord 
fins a la dotació del pressupost amb crèdit adequat per fer front a la despesa corresponent i fins a l’aprovació de la documentació tècnica que permeti la comprovació dels treballs efectuats i la correspondència de l’import de la factura amb 
el cost real dels mateixos.   SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   
L’alcalde vol fer constar que: “Era una actuació amb caràcter d’urgència degut els forts aiguats que vam tenir al municipi, en un principi no teníem prevista aquesta actuació ja 
que els camins es trobaven en bones condicions. Però després de les pluges, els veïns ens reclamaven si arreglaríem els camins perquè havien quedat molt malmesos, degut a les peticions veïnals, vam actuar el més ràpid possible perquè tinguessin en 
condicions els camins per arribar a les seves masies. Per aquest motiu, per mi és de caràcter d’urgència i podíem contractar l’actuació. Si s’ensorra el sostre de 
l’ajuntament, no esperaré a fer memòries i projectes, que s’allargarà el temps i en conseqüència patir que el desperfecte afecti més l’edifici i actuaré d’emergència com la contractació dels camins. Estic molt tranquil perquè ho podia fer, a més, tenim tots els 
albarans d’hores d’anivelladora, grava, transports que justifiquen la despesa. És molt difícil per una memòria acurada per arreglar camins, perquè mai pots saber fins acabar 
l’actuació les tones de gravilla que s’hi tiren i les hores d’anivelladora, l’any passat, amb menys de la meitat del cost d’enguany vam fer l’actuació”.  
 La regidora Mariona Martín vol fer constar que si es pot arreglar fent una memòria i una certificació, proposa fer-ho.  

  
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent tres quarts i cinc de vuit 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   


