
 ACTA DEL 28 DE JULIOL DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària Número: 05/16 Data: 28 de juliol de 2016 
Lloc: Casa Consistorial Horari: 19:00 hores a 21:00 hores. 
 Hi assisteixen: Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 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. 
 Ha excusat la seva absència la regidora Vanessa Ginestà Capdevila   
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 l’acta de la sessió ordinària de 
30 de maig de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2016 
 Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2016, en el 
qual consta l’informe favorable de l’interventor.  
Vist que les bases d’execució estableixen que es donarà compte al Ple dels expedients de modificació de crèdit, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:  PRIMER.-. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit pressupostari 
número 2/2016.  SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 



 TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords.  3. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Pinell de 
Solsonès.  
 
Atès que s’ha iniciat procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès en el que fa referència a la modificació de l’article 115 de les Normes Urbanístiques del POUM.  
 Atès que s’ha encarregat l’elaboració i redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics Municipals   
 Vist el Projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell 
de Solsonès en el que fa referència a la modificació de l’article 115 de les Normes Urbanístiques 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 adopta per unanimitat el 
següent:  ACORD 
 PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Pinell de Solsonès en el que fa referència a la modificació de l’article 115 de les Normes Urbanístiques del POUM .  SEGON.- Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida i en Periòdic Regió-7. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents.  TERCER.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg. 
 QUART.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als 
Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest Municipi. 
  4. Designació dels dies de festa local del municipi per a l’exercici 2017.  
 Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Coneixement on es sol·licita que s’estableixin dos dies de festa local per a l’any 2017, advertint que no es poden escaure en diumenge, 
ni en cap dels dies de festa oficials.  
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, i la Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm.6888, de 9 de juny de 2015.  
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres:  



PRIMER.- Establir els dies 28 de febrer i 12 de maig de 2017 com a dies de festa local al 
municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2017.  SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal que en 
tinguin constància als efectes oportuns.  TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.   
 5. Acord per la inscripció del carrerer en el Registre Cartogràfic de 
Catalunya. 
Vist que del Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida amb 
col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’està duent a terme la 
digitalització i inscripció en el registre oficial de les adreces dels municipis del territori de 
Lleida. 
Vist que al municipi de Pinell de Solsonès ja s’han realitzat les tasques de revisió del 
carrerer. 
Atès que cal aprovar mitjançant Acord de Ple l’ inscripció del carrerer en el Registre 
Cartogràfic de Catalunya. 
A proposta de l’alcalde, el ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
PRIMER.- Sol·licitar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 8ICGC) la inscripció al 
Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del 
municipi vigent a data d’avui, i amb aquesta finalitat, autoritzar a la Diputació de Lleida a 
fer el lliurament d’aquesta informació, així com de les posteriors actualitzacions. 
SEGON.- Autoritzar a l’ICGC a la lliure distribució d’aquesta informació per a les finalitats 
que li són pròpies en l’exercici de les seves competències i en les competències dels 
Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.” 
 6. Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport al “Correllengua 2016” 
 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 20 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 2016 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 2016 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.   7. Aprovació, si s’escau, de la moció per aconseguir el desplegament de la 
fibra òptica. 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es transcriu 
a continuació: 
“Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries 
per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci. 
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que venen 
determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els entorns 
rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de fibra òptica. 
Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra òptica i 
es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes. 
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el 
“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest 
desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions. 



Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta oberta 
que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador 
adjudicatari amb unes condicions estipulades. 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès proposa l’adopció dels següents 
ACORDS 
PRIMER. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus 
plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei 
de Fibra Òptica abans d’un any. 
SEGON. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell 
Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més 
atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi. 
TERCER. Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament 
de Fibra Òptica al municipi, contractant amb operadors locals i estudiant les diferents 
implicacions que pot tenir el consistori en aquest desplegament. 
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de 
fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament 
gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents operadors de 
telecomunicacions. 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci 
Localret.” 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció i s’acorda trametre-la a l’ACM, FMC, 
Diputació de Lleida, Consorci Localret i a l’Associació de Micropobles. 
 8. Aprovació de factures i ordenació de pagaments. 
 No n’hi ha. 
 9. Assumptes sobrevinguts. 
 
El Sr. Alcalde informa al Ple que amb posterioritat a la confecció de l’ordre del dia de la 
sessió s’ha considerat necessari el debat a la present sessió dels següents punts: 
9.A) ADHESIÓ A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE SIMPLIFICA  
L’Alcaldia considera necessari el seu debat a la present sessió ja que els afers no poden ser demorats fins a la propera sessió 
El Secretari dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que diu: 
Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no compresos a la 
seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions Ordinàries sobre matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i prèvia declaració d’urgència feta per 



l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria prevista a l’article 47.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril. 
L’Alcalde proposa la seva declaració d’urgència i la seva inclusió com a punt núm. 9 A de l’ordre del dia. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda declarar la urgència dels afers i incloure’ls i debatre’ls en aquest moment. 

 
9.A) Adhesió al projecte d’implantació SIMPLIFICA 
La Diputació de Lleida, conjuntament amb la empresa Absis està duent a terme un Pla Provincial per la implantació del Procediment Electrònic Simplificat que ha de 
permetre millorar l’eficàcia en la gestió dels Ajuntaments i donar compliment a la Llei 39/2015, mitjançant la posada en marxa de la campanya de captació d’adhesions al Pla.  
A aquests efectes cal que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès formalitzi l’adhesió i inscripció al Pla. 
El Ple de la Corporació, per unanimitat  ACORDA: 
PRIMER.- L’Adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al Pla Provincial per la 
implantació del Procediment Electrònic Simplificat 
SEGON.- Facultar l’Alcalde President de l’Ajuntament per la formalització i execució 
d’aquest acord, així com per la inscripció formal al Pla. 
 10. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
   Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 Decret d’alcaldia núm. 72/16 de data 30 de maigl de 2016, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 73/16 de data 31 de maig de 2016, de sol·licitud a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs d’un ajut per tal de finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2016. 
Decret d’alcaldia núm. 74/16 de data 31 de maig de 2016, d’aprovació de 
l’abonament de l’import en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 2012 a M. Claustre Torra Viladrich. 
Decret d’alcaldia núm. 75/16 de data 1 de juny de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 76/16 de data 3 de juny de 2016, de sol·licitud d’un ajut per 
tal de finançar la rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç 4-Fase a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs. 
Decret d’alcaldia núm. 77/16 de data 3 de juny de 2016, d’aprovació definitiva del 
projecte d’obres per a l’execució del Projecte de Línia Aèria 25kv, derivació a nou P.T. “Costa de Coins”, promogut per l’empres Cobra Instalaciones y Servicios SA. 
 



Decret d’alcaldia núm. 78/16 de data 3 de juny de 2016, de presa de coneixement 
de la comunicació del canvi de titularitat de la llicència ambiental de l’activitat de Turisme Rural a la Casa Rectoria de Madrona que passa a ser titularitat de la Societat Sant Petrus Madrona SCCL. 
Decret d’alcaldia núm. 79/16 de data 6 de juny de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 80/16 de data 7 de juny de 2016, de sol·licitud d’una 
subvenció a l’Institut Català de les Dones, per tal de finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació i el desenvolupament de polítiques de dones. 
Decret d’alcaldia núm. 81/16 de data 9 de juny de 2016, d’atorgament d’un ajut a 
l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per tal de finançar les 
despeses de la Festa de Sant Joan 2016.   
Decret d’alcaldia núm. 82/16 de data 10 de juny de 2016, d’acceptació de la 
comunicació de fer un foc de camp per la Revetlla de Sant Joan a la Masia la Rovira, condicionada a l’atorgament del corresponent permís per part del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Decret d’alcaldia núm. 83/16 de data 10 de juny de 2016, de sol·licitud d’un ajut 
directe a la Diputació de Lleida per finançar part del cost de portar a terme les actuacions previstes en el pressupost per portar a terme la renovació de la 
senyalització de la ruta de les fonts. 
Decret d’alcaldia núm. 84/16 de data 14 de juny de 2016, d’atorgament d’un ajut 
econòmic de 300 euros per tal de finançar les despeses ocasionades per la Festa Major de Madrona. 
Decret d’alcaldia núm. 85/19 de data 17 de juny de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especials 
constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals d’Electra del Cardener Energia SA. 
Decret d’alcaldia núm. 86/16 de data 17 de juny de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especials 
constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals d’Electra del Cardener SA. 
Decret d’alcaldia núm. 87/16 de data 21 de juny de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 88/16 de data 29 de juny de 2016, de concessió de llicència 
d’obres a la Sra. Pilar Ramon Caelles per a executar les obres de rehabilitació de la 
teulada del cobert annex de Cal Fuster. 
Decret d’alcaldia núm. 89/16 de data 29 de juny de 2016, d’aprovació de la 
memòria tècnica valorada anomenada “Línies aèries i subterrànies de baixa tensió del nou PT “Costa de Coins”, redactada i presentada per COBRA INSTALACIONES 
Y SERVICIOS SA.  
Decret d’alcaldia núm. 90/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació del conveni 
entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment 
d’espais públics: Planificació i gestió del manteniment d’espais públics municipals del Solsonès i procedir a la seva signatura. 



Decret d’alcaldia núm. 91/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 92/16 de data 5 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 93/16 de data 12 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 94/16 de data 20 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
Decret d’alcaldia núm. 95/16 de data 20 de juliol de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor de Casa Xarpell SL per l’ampliació d’explotació avícola 
d’engreix a la finca Xarpell al terme municipal de Pinell de Solsonès. 
Decret d’alcaldia núm. 96/16 de data 20 de juliol de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor d’Estanislau Sangrà Font per la reforma de la masia Sangrà, situada al terme municipal de Pinell de Solsonès. 
Decret d’alcaldia núm. 97/16 de data 22 de juliol de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a favor de la societat Ramadera i Cogeneració Llorens SL per 
l’execució del projecte en sol no urbanitzable per ampliació d’una explotació porcina d’engreix a la finca Valldecom (pol. 2, Parc. 117) de Pinll de Solsonès.  

 11. Informes de presidència i de regidories 
 
El Sr. Alcalde informa que s’ha concedit un ajut per Gestió Forestal Sostenible d’acord amb la sol.licitud que es va presentar i que creu que està sobre els 16.000, €; l’Alcalde informa que quan tots els tràmits administratius ho permetin, es demanaran tres 
pressupostos per tal d’adjudicar i executar les obres..   
El Sr. Alcalde informa que el forat de Madrona, que en un anterior ple el Regidor Florenci Rossells havia informat al ple de la seva existència, s’arreglarà en breu.  
La regidora Mariona Martin informa al Ple que està treballant el Pla Local de Joventut i que ho està acabant.  
 El Sr. Alcalde informa que s’està desbrossant per la Festa Major de Madrona. 
  El Sr. Alcalde informa que les rutes turístiques estan senyalitzades i col.locats tots els cartells de senyalització. 
  El Sr. Alcalde informa que respecte de la línia de subvenció de PUOSC s’està redactant 
la memòria per presentar-ho dins el termini corresponent  El Sr. Alcalde també informa que s’està pendent de concretar data i hora per celebrar una 
reunió amb la Diputació de Lleida per parlar de finançament d’actuacions..  
També informa el Sr. Alcalde que el dia 22/10/2016 es celebra una excursió d’Enduro que passa per Pinell, diu que tots els permisos estan en regla i que no hi ha cap problema perquè passi. 
 El Regidor Jaume Llorens intervé per explicar algunes qüestions que s’han tractat a la 
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès; la primera d’elles és el tema dels hidrants, dels quals s’està fent un inventari per treure tots aquells que no poden donar un servei 



correcte. El Regidor Sr. Llorens informa que la mancomunitat té previst decidir-ho 
desprès de la campanya d’estiu.  En segon lloc, informa del tema dels dipòsits d’aigua existents i de la proposta de la 
mancomunitat sobre qui s’ha de fer càrrec dels costos de manteniment. El Regidor Llorens comenta que podria ser que els quins estiguin en terrenys privats es podria parlar 
amb els propietaris dels terrenys per si tenen interès en disposar del servei d’aquests dipòsits i fer-se’n càrrec del manteniment. S’acorda fer aquesta proposta als particulars i a la mancomunitat i que se’n cuidin el regidor Llorens i el propi Alcalde. 
 12. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha.  No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint-i-
una hores, 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 
  
 


