
 
ACTA DEL 30 DE MAIG DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 04/16 
Data: 30 de maig de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila  
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental. 
 
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 al secretari que llegeixi les actes de la sessió 
ordinària de 15 de gener de 2016 i la extraordinària de data 7 d’abril de 2016, les 
quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 

2. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa a les properes 
eleccions generals del dia 26 de juny de 2016 

 
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. 

El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a 

continuació els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents del 

segon vocal. 

Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de les 

eleccions a les Corts Generals que es farà el pròxim 26 de juny; el resultat és el que 

es detalla: 

 



PRESIDENT:   Manel Alos Blanco 

1r VOCAL:   Jordi Llorens Casafont 

2n VOCAL:   Pere Cabó Capdevila 

 

SUPLENTS 

 

PRESIDENT:    Pere Torremorell Parcerisa 

PRESIDENT:    Josep Maria Bajona Vilana 

 

1r VOCAL:    Jaime Ribera Pallisa 

1r VOCAL:    Miquel Rosells Blanch 

 

2n VOCAL:   Xiloe Roige Diez 

2n VOCAL:   Raquel Maldonado Lorenzo 

 

En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 

designar les persones resultants membres de les meses electorals de les Corts 

Generals a celebrar el proper 26 de juny. 

 
3. Designació del representant de l’administració d’aquest ajuntament a les 

properes eleccions generals del dia 26 de juny de 2016. 
 

 Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran 
a terme el proper 26 de juny per a les eleccions generals 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 generals que es celebraran el proper 26 de juny.  

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. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM.  
 

Atès que en data 7 d’abril de 2016 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar inicialment 
el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de 
Solsonès (modificació dels articles 94/115/118 i 133 de les normes urbanístiques del 
POUM). 

Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida n.º 78, de data 25 
d’abril de 2016, i en el periòdic Regió 7 de data 22 d’abril de 2016. 



Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, es va concedir audiència als 
Ajuntaments amb els quals limita aquest Municipi, sense que aquests hagin 
manifestat res al respecte del contingut o la tramitació de l’expedient:  

Atès que durant el període d’informació pública, va ser presentat un escrit en forma 
d’al·legacions per part del Sr. Jaume Vendrell Vilaseca NRE 144 de 24 de maig de 
2016 el qual, tot i ser plantejat com al·legació no fa referència a la Modificació del Pla 
d’Ordenació sinó a una proposta de variació de la normativa actualment vigent que 
precisaria d’una nova modificació puntual del POUM. 

De conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, per unanimitat, adopta 
el següent 

ACORD 

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per Jaume Vendrell Vilaseca pels 
motius expressats ens els antecedents d’aquest acord. 

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès (modificació dels articles 94/115/118 i 133 de les 
normes urbanístiques del POUM). 

TERCER.- Remetre la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Pinell de Solsonès (modificació dels articles 94/115/118 i 133 de les normes 
urbanístiques del POUM) en unió de tot l’expedient tramitat a la comissió territorial 
d’urbanisme de la Catalunya Central perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

QUART.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret 
sigui possible per a l’execució dels presents acords. 

 

5. Aprovació definitiva del compte general 2015.  
 
Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Pinell de Solsonès el 

compte general corresponent a l’exercici 2015, i sobre el qual es va emetre informe 

favorable per la Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 7 d’abril de 

2016, i exposat al BOP núm. 73 de 18 d’abril de 2016, sense que s’hagi presentat 

cap reclamació. 

Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2015. 

SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 

necessaris. 

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. 

 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la renovació del Conveni de creació i adhesió a 

l’agrupació de municipis del Baix Solsonès (Projecte Actua-Territori de 
Masies). 
 



Que considerant el valor del procés i dels resultats derivats del conveni de creació 
adhesió a l'agrupació de municipis del Baix Solsonès, 
 

Que considerant la voluntat comú de les autoritats públiques municipals adherides a 
l'agrupació, de prosseguir i col·laborar amb els seus recursos, en col·laboració entre 
elles i la Cooperativa de Treball Sense Afany de Lucre l'Arada,  

Que considerant l'interès general de la comunitat veïnal i de la comarca, respecte al 
foment per part de l'Arada, dels processos desenvolupats des del Projecte ACTUA-
Territori de Masies. 

 

Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

PRIMER.- Prolongar el conveni de creació i adhesió a l'agrupació de municipis del 
sud del Solsonès (ara Baix Solsonès al incorporar Torà, en representació de Llanera, 
i Sant Mateu de Bages, en representació de Castelltallat i Salo), amb data 2 de maig 
del 2011, amb una validesa de fins al 31 de desembre de 2019. 
  

       SEGON.- Mantenir intactes les condicions del conveni anteriorment subscrit. 
 

TERCER.- Valorar i facilitar la incorporació, donat el cas, de noves administracions 
municipals del Baix Solsonès, a l'agrupació de municipis constituïda en el citat 
conveni. 
 
QUART.- 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. 

 
 

7. Acord en relació a la distribució del fons supramunicipal 2014. 
 

Atesa la comunicació de la Direcció General d’Administració Local de la resolució 
publicada al Diari de la Generalitat de Catalunya, número 6634 de data 30 de maig de 
2014, en què ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local 
de Catalunya, any 2014. 

 D’acord amb l’esmentada resolució, la participació del municipi de Pinell de Solsonès 
en el capítol per a la prestació supramunicipal de serveis és de 1.677,83 euros. 

 El ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 

 PRIMER.- Trametre al Consell Comarcal del Solsonès la participació de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès en els ingressos de la Generalitat mitjançant el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya, (capítol per a la prestació supramunicipal de serveis), en concepte 
de Recollida Rural i/o Selectiva i altres serveis supramunicipals, d’un import de 1.677,83 
euros.  

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tota la documentació necessària per tal de 
fer efectius aquests acords.  

 
 



 
8. Aprovació de factures i ordenació de pagaments. 

 
No n’hi ha.  

 
9. Assumptes sobrevinguts. 

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

 
(1) Autorització al Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme les 

actuacions incloses al Projecte bàsic i d’execució de les obres 
d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins d’interès 
comarcal a la comarca del Solsonès, les quals afectin a terrenys de titularitat 
municipal. 
 

El Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
tenen previst de signar un conveni per a la realització d’actuacions de 
condicionament i arranjament que garanteixen la viabilitat de la xarxa veïnal i rural 
dels camins municipals per un import de 130.000 euros.  

Segons el disposat en el conveni, el Consell Comarcal del Solsonès serà 
l’encarregat de la licitació de les obres i del control i seguiment de la seva 
execució.  

Considerant la voluntat i interès que es duguin a terme aquestes actuacions. 

El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 

PRIMER.- Autoritzar al Consell Comarcal del Solsonès a dur a terme les 
actuacions que es deriven del conveni assenyalat a la part expositiva d’aquest 
acord, és a dir, les que es duran a terme al Camí d’Interès Comarcal (CIC-60): 
Camí de Miravé. (Terme municipal de Pinell de Solsonès), incloses dins del 
Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la 
xarxa de camins d’interès comarcal a la comarca del Solsonès, les quals afecten a 
terrenys titularitat d’aquest ajuntament. 

SEGON.- Delegar la licitació d’aquestes obres i el control i seguiment de la seva 
execució. 

TERCER.- Acceptar, amb efectes des de la data de la seva finalització, les obres 
assenyalades incloses dins del conveni a signar entre el Consell Comarcal del 
Solsonès i el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  

CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
10. Donació de compte de decrets d’alcaldia 

 
  Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 

 



Decret d’alcaldia núm. 50/16 de data 5 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 51/16 de data 7 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 52/16 de data 12 d’abril de 2016, de donar-se per 
assabentat que el Sr. Francesc Torra Jounou començarà a exercir l’activitat 
ramadera d’explotació porcina d’engreix ubicada a la finca Rossells.  

Decret d’alcaldia núm. 53/16 de data 15 d’abril de 2016, de concessió d’un ajut de 
390 euros a l’equip de futbol sala de Sant Climenç per a les despeses de la lliga 
comarcal de futbol sala 2015-2016. 

Decret d’alcaldia núm. 54/16 de data 18 d’abril de 2016, de concessió d’una 
aportació econòmica de 300 euros a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de 
Solsonès, per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de 
diferents activitats que es realitzen durant l’any. 

Decret d’alcaldia núm. 55/16 de data 19 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 56/16 de data 21 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 57/16 de data 25 d’abril de 2016, de concessió de llicència 
d’obres a favor de la senyora Laia Torrent Comella per l’execució i consolidació 
estructural de la masia Cal Xarpell Vell o Casalot d’aquest terme municipal. 

Decret d’alcaldia núm. 58/16 de data 29 d’abril de 2016, d’adjudicació a l’empresa 
Geosilva Projectes SL l’execució de les obres de “Revisió i actualització de la 
senyalització direccional i informativa de les rutes del municipi de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 59/16 de data 29 d’abril de 2016, de nomenament de 
membre de la Comissió Municipal de Delimitació al Sr. José Antonio Romero Tomás, 
secretari accidental de la Corporació. 

Decret d’alcaldia núm. 60/16 de data 5 de maig de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 61/16 de data 5 de maig de 2016, de la presa de 
coneixement que la Societat Casa Xarpell SL exercirà l’activitat ramadera 
anomenada “Casa Xarpell SL” al terme municipal de Pinell de Solsonès, en 
substitució de l’anterior titular Laia Torrent Comella. 

Decret d’alcaldia núm. 62/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 63/16 de data 10 de maig de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor d’Endesa Distribución Eléctrica SLU per reforma de la línia 
aèria 25 kV existent a “Solsona2”, entre els suports número 17 i número 19, 
consistent en la instal·lació d’un suport metàl·lic i la reinstal·lació del conductor 
existent, als efectes de poder realitzar la connexió de la línia que en un futur 
alimentarà el P.T. “Costa de Coïns” al terme municipal de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 64/16 de data 17 de maig de 2016, de sol·licitud d’un ajut 
directe a la Diputació de Lleida per un import de 22.320,18 € per al de finançar part 



del cost de portar a terme la fase II del projecte revisat de rehabilitació de la planta 1ª 
de l’Ajuntament vell”, per a sala d’audiovisuals. 

Decret d’alcaldia núm. 65/16 de data 18 de maig de 2016, de canvi de data de la 
propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es 
celebrarà el proper dia 30 de maig de 2016. 

Decret d’alcaldia núm. 66/16 de data 18 de maig de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 67/16 de data 20 de maig de 2016, 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 corresponent al 
primer trimestre de 2016. 

Decret d’alcaldia núm. 68/16 de data 20 de maig de 2016, de concessió d’un ajut 
econòmic de 300 euros a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, 
per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de la Festa de la 
Serra de Sant Climenç. 

Decret d’alcaldia núm. 69/16 de data 20 de maig de 2016, de presa de 
coneixement que la llicència d’obres per dur a terme el “Projecte d’instal·lació 
d’explotació porquina d’engreix a la finca Setó” canvia de titularitat a favor de Lluís 
Ribera Pallisa. 

Decret d’alcaldia núm. 70/16 de data 24 de maig de 2016, de procedir a la 
devolució de l’import no justificat de la subvenció concedida per abonar retribucions a 
determinats càrrecs electes 2015 per un import de 34,55 euros. 

Decret d’alcaldia núm. 71/16 de data 25 de maig de 2016, d’aprovació de la 
memòria valorada de les obres de conservació del paviment del camí de Sant 
Climenç a Cal Torrent, redactada per Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost 
d’execució per contracta que ascendeix a 10.687,17 euros. 

 

11. Informes de presidència i de regidories 
 
El Sr. Alcalde informa que la Generalitat ha pagat deutes pendents, entre ells la 
subvenció de 92.000,00 € de Madrona, i uns altres 85.000,00 € de varies 
subvencions pendents. Comenta el Sr. Alcalde que hi ha ajuntaments que tenen un 
deute superior al 55% del pressupost, però que la Generalitat no ho ha pogut pagar a 
tots però s’està en la línia de pagar el màxim de deutes pendents per part del la 
Generalitat.  

 
El Sr. Alcalde informa que les propostes per canviar les ubicacions dels contenidors 
d’escombraries no sembla que millorin gaire les condicions del servei i que, per tant 
no surt a compte modificar la seva ubicació. S’acorda deixar-los tots on són. 
 
El Sr. Alcalde informa que va haver un foc a l’escola però que ja està totalment 
operativa i que l’assegurança contra incendis es farà càrrec dels costos de reparació. 
 
El Sr. Alcalde informa que hi havia una fuita d’aigua a l’ajuntament però que ja s’ha 
arreglat, reduint el cost del consum i per tant aquest tema es dona per solucionat. 
  
El Sr. Alcalde informa que al dipòsit de Sant Iscle es va arreglar una boia rebentada. 
  



El Sr. Alcalde informa que la pista la està pintant un noi amb una pintura especial per 
evitar que el ferm fos tan rugós tot i que no es tracta d’una solució definitiva creu que 
es solucionarà bastant.  
 
El Sr. Alcalde informa que la Mancomunitat d’aigües realitzarà la revisió dels hidrants 
d’aigua de la comarca ja que molts estan inservibles. S’estan revisant els punts 
d’aigua, hidrants, basses, piscines, etc... entre bombers, forestals, Consell Comarcal i 
Ajuntament, protecció civil i  marquen els punts que estan operatius. 
 
El Sr. Alcalde, per finalitzar, explica amb deteniment i profunditat el punt que s’ha 
aprovat de la modificació del POUM i proposa que els regidors facin els suggeriments 
que considerin oportuns de cara a alguna cosa més que s’hagi de solucionar en 
futures modificacions. 
   

 
12. Precs i preguntes. 

 
La regidora Mariona Martín informa a la Corporació que en un parell de setmanes 
finalitzarà l’activitat de Zumba que havia organitzat l’Ajuntament.. 
 
El regidor Florenci Rossells manifesta que s’ha ensorrat la teulada i les parets del 
pou que hi ha al costat de l’església de Santes Creus, el forat ha quedat arran de 
terra i considera que és un perill. L’Alcalde li contesta que el propietari és el Bisbat de 
Solsona, que és qui se n’ha de fer càrrec i per tant farem la petició per tal de que ho 
arreglin. 
 

 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde. 
 
 
L’ALCALDE        EL SECRETARI 
 
 
 


