
 
ACTA DEL 28 DE GENER DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 02/16 
Data: 28 de gener de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:15 hores a 20:25 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila  
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 l’acta de la sessió 
ordinària de 23 de novembre de 2015, l’acta de la sessió extraordinària de 17 de desembre de 2015 i l’acta de la sessió extraordinària de data15 de gener de 2016, 
les quals s’aproven per unanimitat dels assistents, proposant, pel que fa a l’acta de la sessió extraordinària de 15 de gener de 2016, introduir les intervencions de l’alcalde i la regidora Mariona Martín, fet que és acceptat per la Secretària, que modificarà 
l’acta en aquest sentit.   
 2. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa a les properes 
eleccions agràries del dia 28 de febrer de 2016. 

 Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa per a 
les properes eleccions agràries, que es celebraran el pròxim 28 de febrer de 2016; el resultat és el que es detalla: 
 PRESIDENT: Montserrat Llorens Malé 1er. VOCAL: Francesc Cabo Male 
2on. VOCAL: Abel Real Colell  
  



SUPLENTS: 
 Suplent PRESIDENT: Jaume Leal Vendrell Suplent 1er. VOCAL: Carme Vilaseca Argerich 
Suplent 2on. VOCAL: Josep Viladrich Vilanova   

3. Sol·licituds de col.laboració econòmica del Consell Comarcal del 
Solsonès per a la 64a. edició de la Fira de Sant Isidre.  

 Vista la petició efectuada pel Consell Comarcal del Solsonès, amb registre d’entrada 
en aquest ajuntament número 18 de 19 de gener de 2016, sol·licitant una col·laboració econòmica de 350 € per la 64a edició de la Fira de Sant Isidre de 
Solsona.  Ateses les previsions fetes en el pressupost municipal per a l’any 2016. 
 El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 PRIMER.-  Concedir una col·laboració econòmica al Consell Comarcal del Solsonès 
per un import de 350 €, per les despeses de la 64a edició de la Fira de Sant Isidre de 
Solsona.  SEGON.- Notificar  aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès. 
 TERCER.-  Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

4. Sol·licitud de col.laboració econòmica d’Òmnium Cultural del Solsonès 
per a l’organització de la 8a. edició dels Premis Drac de literatura.  

 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Sr. Ramon Segués Coromines en data 19 de febrer de 2016, en representació d’Òmnium Cultural del 
Solsonès, per a finançar part de la despesa ocasionada amb motiu de l’organització dels Premis Drac de literatura 2016.  
Ateses les previsions fetes en el pressupost municipal per a l’any 2016.  
El Ple d’aquest Ajuntament ACORDA per unanimitat:  PRIMER.-  Concedir un ajut de 60 € a Òmnium Cultura del Solsonès per a 
l’organització dels Premis Drac de literatura 2016.  SEGON.- Notificar aquesta resolució al Sr. Ramon Segués Coromines en 
representació d’Òmnium Cultural del Solsonès.   TERCER.-  Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
   
  
 



 
 5. Aprovació, si s’escau, de la Memòria valorada de manteniment i 

conservació de la xarxa viària municipal.  
 Vista la “Memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària 
municipal”, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia, la qual té un pressupost d’execució per contracta de 30.413,59 €.  
 Atès que per l’import pressupostat a la memòria l’òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de l’ajuntament, de conformitat amb el què disposa l’article 52.2 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  PRIMER.- Aprovar inicialment la “Memòria valorada de manteniment i conservació de 
la xarxa viària municipal”, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon 
Guitart i Garcia, la qual té un pressupost d’execució per contracta de 30.413,59 €.   SEGON.- Sotmetre a informació pública el document tècnic referit, durant el termini 
de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d’edictes d’aquest ajuntament, amb el benentès que si no es presenten al·legacions 
dins el termini establert, la memòria quedarà definitivament aprovada.  TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.    

6. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obra de manteniment i 
conservació de la xarxa viària municipal. 

 
Vista la certificació d’obra (única) de l’obra de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal emesa pel tècnic director de l’obra Raimon Guitart i Garcia en data 
31 de desembre de 2015, per import de 30.413,59 €, executats durant el mes de desembre de 2015.   
Atès que per l’import de la present certificació l’òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de l’ajuntament, de conformitat amb el què disposa l’article 52.2 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.   
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:  PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra (única) emesa pel tècnic director de l’obra 
Raimon Guitart i Garcia en data 31 de desembre de 2015, per import de 30.413,59 €, executats durant el mes de desembre de 2015.  
 SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   
 



7. Aprovació, si s’escau, de la factura n. 1593 de Transports i Excavacions 
Josep Ribera Pallisa, i aixecament de la nota d’objecció de la 
intervenció. 
 
Atès que en data 15 de gener de 2016, en relació a la factura núm.  1593 de 
Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa, el ple d’aquest ajuntament acorda “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”.   
Atès que en el present ple s’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2016 per tal de dotar pressupostàriament l’aplicació pressupostària corresponent 
per fer front a la despesa per l’import de la factura.   Atès que en el present ple s’aprova la documentació tècnica corresponent que 
permet la comprovació dels treballs efectuats i la correspondència de l’import amb el cost real dels mateixos, consistent en la memòria tècnica i la certificació d’obra única, 
ambdós documents signats per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia.   
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:  PRIMER.- Aixecar la nota d’objecció de la intervenció de data 13 de gener de 2015 
relativa a la factura número 1593 emesa en data 31/12/2015 per Transports i 
Excavacions Josep Ribera Pallisa (NIF 78150733-E) per import total de 30.413,59 € en concepte de “manteniment i conservació de la xarxa viària municipal”.  SEGON.- Aprovar la factura esmentada al punt primer i procedir al seu pagament i 
imputació a la partida 210.00/920 del pressupost de l’exercici 2016.  TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
  

8. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 1/2016. 
 Vista l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les que el crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i 

no ampliable, per l’Alcaldia es proposà la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 
 Atès que en data 25 de gener de 2016, l’Alcaldia va emetre una memòria en la que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de la operació i la 
seva justificació.  
Atès que en data 25 de gener de 20156, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.  
Atès que en data 25 de gener de 2016 va ser emès un informe d’avaluació del compliment d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data 26 de 
gener de 2016 la Intervenció va informar desfavorablement la proposta de l’Alcaldia.  



De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 

 PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2016 del 
pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el resum següent:  

Estat de despeses 
 

APLICACIÓ 
PRESS. 

DESCRIPCIÓ 
 

CONSIGNACIÓ 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 
 

210.00/920 Manteniment de béns naturals 18.915,10 € 49.328,69 € 
 Estat d’ingressos 
 

APLICACIÓ 
PRESS. 

DESCRIPCIÓ 
 

CONSIGNACIÓ 
INICIAL 
 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 
 

870.00 Romanent de tresoreria 0 € 30.413,59 € 
 SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida, durant un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient 
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   9. Aprovació de factures i ordenació de pagaments.  

 No n’hi ha.   
 
10. Assumptes sobrevinguts. 

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts S’APROVA per unanimitat.  
(1) Aprovació, si s’escau, de la “Declaració del Consell d’Alcaldes del 
Solsonès sobre la mobilitat viària de les comarques centrals amb l’àrea 
metropolitana de Barcelona” 

 
Tot seguit, l’Alcalde presenta al ple la següent declaració:  

   
 



“N’ESTEM FARTS! 
  Després d’anys i anys de demanar, de voler parlar, de voler trobar camins per 

resoldre la mobilitat de la comarca del Solsonès, els Alcaldes reunits en sessió ordinària,  manifestem la nostra indignació davant la discriminació que patim els 
ciutadans pels dèficits històrics en la connexió entre la comarca i l’àrea metropolitana de Barcelona que resten competitivitat a les nostres empreses i al conjunt del nostre territori. A aquest fet cal sumar-hi la manca d’inversions a la línia 
R4 de Rodalies que impedeixen un servei ferroviari competitiu.  
Per tots aquests motius, els alcaldes del Solsonès ens comprometem a lluitar pels següents acords:  Primer.- Eliminació del peatge de l’autopista C16, acompanyat de la construcció 
d’enllaços en totes direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara.  
 Exigim també a l’Estat espanyol la finalització de la B40, entre Viladecavalls i 
Abrera que ha de permetre connectar la C16 amb la A2.   Aquestes mesures convertirien l’autopista en una via útil per al territori i donarien 
resposta al clam de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya: disposar d’una via ràpida i gratuïta a l’àrea metropolitana. 
 Segon.- El desdoblament del tram Manresa a Castellbell i el Vilar de la C55 com a 
mesura per millorar la mobilitat interna de la comarca del Bages. 
 Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol l’execució immediata de les 
actuacions previstes al Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.   Quart.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment, al Consorci Viari de la Catalunya 
Central, als ajuntaments de la comarca del Bages i als Consells Comarcals del Moianès, Berguedà, Solsonès i Cerdanya. També a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a l’ONG Stop Accidents, i a la Plataforma No+morts a la C-55. 
 Els alcaldes ens sentim impotents davant el fet que no se’ns faci cas dia rere dia, 
que no existeixi una estratègia clara de la Generalitat de Catalunya a la solució de mobilitat de la comarca. Per això,   Primer.- Ens reservem el dret d’emprendre accions legals, ja que segons els 
càlculs de la Declaració de Gelida, AUTEMA, la concessionària de l’autopista C16 
haurà ingressat 4.035,3M€ quan acabi la concessió, el 2036. La construcció d’aquesta autopista va costar 126,08M€. Per tant, la concessionària reemborsarà 
32 vegades més la inversió inicial, un lucre que creiem absolutament desorbitat.   Segon.- Conjuntament amb altres instàncies de la societat civil, Consorci Viari, etc,. 
ens comprometem a organitzar mobilitzacions fins a aconseguir la solució als problemes de mobilitat del nostre territori”. 
 Sotmesa a votació la declaració, S’APROVA per unanimitat.  

  



(2) Acord d’adhesió al III Pla Comarcal de Polítiques de dones del 
Solsonès (2016-2019) 

 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès ha elaborat el III Pla Comarcal de 
Polítiques de dones del Solsonès (2016-2019).  Atès que aquest Ajuntament forma part del Consell de Dones del Solsonès i 
és voluntat del mateix l’adhesió a l’esmentat pla comarca.  
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:  PRIMER.-  L’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al III Pla Comarcal 
de polítiques de dones del Solsonès (2016-2019).  SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots 
aquells documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord.   

11. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:  
Decret d’alcaldia núm. 95/15 de data 20 de novembre de 2015, de reconeixement 
a la treballadora Maria Claustre Torra Viladrich, de la quantitat equivalent a la part 
proporcional de la paga extra de 2012.   Decret d’alcaldia núm. 96/15 de data 20 de novembre de 2015, d’atorgament a 
l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, d’un ajut econòmic per un import de 300 euros per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la 
festa de l’allioli de codony.  Decret d’alcaldia núm. 97/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 Decret d’alcaldia núm. 98/15 de data 25 de novembre de 2015, d’acceptació de la 
documentació presentada pel Sr. Arnau Valero Walters, justificativa de l’ajut per a 
l’adquisició d’una motobomba per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.  Decret d’alcaldia núm. 99/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’Elèctrica de 
Guixés SL.  Decret d’alcaldia núm. 100/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’Elèctrica de 
Guixés SL.   Decret d’alcaldia núm. 101/15 de data 27 de novembre de 2015, de presentació 
d’al·legacions davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en relació a la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central de 8 d’octubre de 2015 per la qual s’emet informe desfavorable al 



projecte de rehabilitació de la masia Cal Quel i al recurs d’alçada contra aquesta 
resolució.  Decret d’alcaldia núm. 102/15 de data 2 de desembre de 2015, de declarar el 
municipi de Pinell de Solsonès, zona de molt alta afectació pels aiguats ocasionats en data 2 de novembre de 2015. 
 Decret d’alcaldia núm. 103/15 de data 3 de desembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 Decret d’alcaldia núm. 104/15 de data 4 de desembre de 2015, de concessió de 
llicència d’obres a la Sra. Mariona Martín Grau per a executar les obres de neteja i sanejament del talús existent, la preparació de l’assentament, la formació d’escullera de blocs de pedra del país, i el terraplenat del trasdós, per a la reconstrucció del mur 
del pati de la Rectoria de Miravé.  Decret d’alcaldia núm. 105/15 de data 16 de desembre de 2015, de revocació 
definitiva de l’ajut de 300 euros concedit a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo per a 
l’adquisició d’una motobomba per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.  Decret d’alcaldia núm. 106/15 de data 17 de desembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 107/15 de data 21 de desembre de 2015, d’atorgament a la 
Fundació Marató de TV3, d’un ajut econòmic per un import de 100 euros destinats a la recerca sobre la diabetis i l’obesitat. 
 Decret d’alcaldia núm. 108/15 de data 23 de desembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 109/15 de data 31 de desembre de 2015, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 1/16 de data 8 de gener de 2016, de revocació definitiva de 
l’ajut concedit per import de 2.000 euros, al Sr. Ramon Ramon Caelles, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de 
Solsonès.  Decret d’alcaldia núm. 2/16 de data 8 de gener de 2016, de revocació definitiva de 
l’ajut concedit per import de 2.000 euros, al Sr. Arnau Valero Walters, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de 
Solsonès.  Decret d’alcaldia núm. 3/16 de data 11 de gener de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 Decret d’alcaldia núm. 4/16 de data 13 de gener de 2016, d’atorgament d’un ajut 
econòmic de 60 euros a COFESTAS, per tal de col·laborar en les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2016.  Decret d’alcaldia núm. 5/16 de data 13 de gener de 2016, d’atorgament d’una 
col·laboració econòmica de 150 euros al Consell Comarcal del Solsonès, destinats al finançament de la Xarxa transversal d’educació. 
 



Decret d’alcaldia núm. 6/16 de data 14 de gener de 2016, de revocació definitiva 
de l’ajut concedit al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca, per import de 2.000 euros, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès. 
 Decret d’alcaldia núm. 7/16 de data 15 de gener de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Florenci Rosells Capdevila, per al vehicle amb matricula L-2375-L. 
 Decret d’alcaldia núm. 8/16 de data 19 de gener de 2016, d’atorgament d’un ajut 
econòmic de 120 euros a la ZER El Solsonès, per tal de sufragar una part de les despeses derivades de la celebració de les jornades literàries de la ZER El Solsonès, dels alumnes de l’Escola Sant Climenç. 
 Decret d’alcaldia núm. 9/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Joan Llorens Casafont, per al vehicle amb matricula 
L-1882-O.  Decret d’alcaldia núm. 10/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Francesc Torra Bernaus, per al vehicle amb 
matricula L-2114-M.  Decret d’alcaldia núm. 11/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Jose Cabo Parcerisa, per al vehicle amb matricula L-
6399-O.   12. Informes de presidència i de regidories 
 
El Sr. Alcalde informa que s’han cobrat 22.000 € (aproximadament) de la Diputació 
de Lleida per l’obra de rehabilitació de l’ajuntament vell.   També explica que des del Consell Comarcal s’està estudiant la possibilitat 

d’implantar una deixalleria mòbil als municipis durant 3 dies l’any amb un cost de 150 € més IVA, tal com s’està fent en altres comarques. La gestió seria a càrrec de 
“Volem feina” i actualment cal que els ajuntaments comuniquin si estan interessats en la prestació d’aquest servei en el seu municipi. Després de diverses deliberacions, s’acorda comunicar al Consell que el municipi de Pinell no hi està interessat.  
 Per últim, proposa que l’ajuntament es faci càrrec d’una assegurança per a possibles 
responsabilitats derivades d’actuacions de càrrecs electes i personal de l’ajuntament. Actualment només es compta amb una assegurança de béns i una de responsabilitat 
civil. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord i s’estudiarà l’assumpte per a un futur acord.   

13. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha.   

 



No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les dos quarts menys cinc 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 
 
  


