
 
ACTA DEL 29 DE SETEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 07/16 
Data: 29 de setembre de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:45 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau. 
 
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 la 
sessions ordinària de 28 de juliol de 2016 i extraordinària de data 12 de setembre de 
2016, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Aprovació de la certificació (única) de l’actuació: “Actuacions en camins 
forestals (Gestió Forestal Sostenible)” 

 
Vista la certificació tècnica única presentada pel tècnic director de les actuacions en 
camins forestals (Gestió Forestal Sostenible), Raimon Guitart i Garcia, per import de 
24.293,97 €. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària Transports i excavacions Josep Ribera Pallisa ha 
emès factura pel mateix import que la certificació tècnica. 
 
D’acord amb la subvenció atorgada per la Direcció General de Forestal del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant l’ajut per la 
Gestió Forestal Sostenible de l’any 2015 i amb les seves bases que preveuen la 
justificació de les actuacions realitzades per tal de cobrar l’import subvencionat. 
 
Atès que l’import de la factura supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i 
per tant, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de la corporació. 



 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 

 
PRIMER. Aprovar la certificació tècnica única de l’obra de Actuacions en camins 
forestals (Gestió forestal sostenible) per import total de 24.293,97 €. 
 
SEGON. Procedir a la justificació de la subvenció atorgada per la Direcció General 
de Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
mitjançant l’ajut per la Gestió Forestal Sostenible de l’any 2015 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 

3. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’equip de botifarra de Sant 
Climenç, temporada 2016-2017 

 
Vista la sol·licitud del Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de 
Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra, presentada a aquest Ajuntament 
amb registre d’entrada número 213 de data 26 de setembre de 2016, en la qual es 
demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses ocasionades per la 
participació a la lliga comarcal de botifarra 2015-2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a l’equip de botifarra de Sant Climenç. un ajut econòmic per un 
import de 300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la participació a la 
lliga comarcal de botifarra 2016-2017. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Gaspar Serra Moncunilll, responsable de 
l’equip de Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords. 
 

 

4. Aprovació de factures i ordenació de pagaments. 
 

Vista la factura núm. 1614, emesa per Transports i Excavacions Josep Ribera 
Pallisa, per import de 24.293,97 € en concepte dels treballs adjudicats per resolució 
d’alcaldia de 26 d’agost de 2016 per a dur a terme les obres incloses en el “Projecte 
reduït d’actuacions en camins forestals (Gestió Forestal Sostenible)”. 
 

Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’esmentada factura 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. 1614, emesa per Transports i Excavacions Josep 
Ribera Pallisa, per import de 24.293,97 € en concepte dels treballs adjudicats per 
resolució d’alcaldia de 26 d’agost de 2016 per a dur a terme les obres incloses en el 
“Projecte reduït d’actuacions en camins forestals (Gestió Forestal Sostenible)”, 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.  
 
 

5. Assumptes sobrevinguts. 
 

No n’hi ha. 

 
 

6. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
 
   Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 

Decret d’alcaldia núm. 98/16 de data 29 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 99/16 de data 29 de juliol de 2016, d’habilitació com a 
Secretària-Interventora accidental durant el període comprès entre els dies 1 al 15 
d’agost de 2016 (ambdós inclosos), la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, Secretària-
Interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 100/16 de data 2 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 101/16 de data 5 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 102/16 de data 22 d’agost de 2016, d’aprovació del Pla 
Local de Joventut 2016-2019 de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, elaborat pel 
Consell Comarcal del Solsonès.  
 
Decret d’alcaldia núm. 103/16 de data 25 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 104/16 de data 26 d’agost de 2016, d’adjudicació a 
l’empresa Transports i excavacions J. Ribera l’execució de les obres d’actuacions en 
camins forestals del TM de Pinell de Solsonès (Camí de la font de Coïns, Camí del 
Serrat dels Codellats i Camí de Sallent), objecte dels ajuts per a la gestió forestal 
sostenible. 
 
Decret d’alcaldia núm. 105/16 de data 30 d’agost de 2016, d’habilitació com a 
alcaldessa en funcions de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període 
comprès entre els dies 4 i 9 de setembre de 2016 (ambdós inclosos), a la Sra. 
Mariona Martín Grau, tinent d’alcalde. 
 
Decret d’alcaldia núm. 106/16 de data 30 d’agost de 2016, d’habilitació com a 
Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la Sra. Esther 
Garrido Hernández, Secretària-Interventora del SAT del Consell Comarcal del 
Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 107/16 de data 1 de setembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  



 
Decret d’alcaldia núm. 108/16 de data 2 de setembre de 2016, d’aprovació de la 
memòria i sol·licitud d’una subvenció al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, per dur a terme dins la convocatòria 2016-2017 actuacions de 
reparacions, manteniment i conservació dels pressupostos en curs. 
 
Decret d’alcaldia núm. 109/16 de data 12 de setembre de 2016, d’aprovació de les 
línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès, que serviran de base per a l’elaboració del pressupost de l’exercici 
següent. 
 
Decret d’alcaldia núm. 110/16 de data 13 de setembre de 2016, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Francesc Torra Bernaus, per la tinença de 
4 ovelles, 1 marrà, 3 xais (engreix), 8 cabres, 1 boc i 6 cabrits (cria), per autoconsum. 
 
Decret d’alcaldia núm. 111/16 de data 21 de setembre de 2016, de presentació 
davant el Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei de Registre Únic. 
 
Decret d’alcaldia núm. 112/16 de data 22 de setembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 113/16 de data 28 de setembre de 2016, d’adjudicació a 
l’empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU els treballs inclosos en la Memòria 
Valorada – Obres de conservació del paviment del camí de Sant Climenç a Cal 
Torrent” per import de 10.363,65 €, d’acord amb la oferta presentada per aquesta 
empresa, i procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres. 
 

 

7. Informes de presidència i de regidories 
 

El Sr. Alcalde informa que es signarà un conveni amb el Consell Comarcal del 
Solsonès per autoritzar-lo a executar l’obra del camí de Miravé-Cal Ventureta. 

 
Explica que ha vençut el termini fix/pla d’estalvi que té contractat l’ajuntament, i que 
se n’ha fet un de nou que aportarà 100 € l’any aproximadament en concepte 
d’interessos. 

 
Recorda que l’excursió amb els veïns i veïnes del municipi es farà el proper cap de 
setmana, i es visitarà Cambrils.  

 
Per últim, fa saber que ahir van començar els treballs de manteniment de la Ctra. de 
Sant Climenç al Torrent.  

 
 

La Regidora Vanessa Ginestà pren la paraula i explica que en breu començarà el 
curs de restauració de mobles, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, que 
durarà 4 sessions de 4 hores, que es faran els dissabtes a la sala polivalent.  

 
 

8. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 



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


