
 

 
ACTA DEL 26 DE GENER DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 01/17 
Data: 26 de gener de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:30 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martin Grau 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
Excusa la seva absència la regidora Vanessa Ginestà 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 17 de novembre de 2016 i de la sessió extraordinària de data 22 de 
desembre de 2016, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

 

2. Aprovació inicial del “Projecte simplificat d’actuacions en camins 
forestals (2017) – Gestió Forestal Sostenible”. 

 
Vist el “Projecte simplificat d’actuacions en camins forestals (2017) – Gestió Forestal 
Sostenible”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia, 
el qual té un pressupost d’execució per contracta de 24.989,26 €.  
 
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 el “Projecte simplificat d’actuacions en camins 
forestals (2017) – Gestió Forestal Sostenible”, redactat per l’enginyer de camins, 
canals i ports Raimon Guitart i Garcia, la qual té un pressupost d’execució per 
contracta de 24.989,26 €.  
 
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.  
 

 
3. Aprovació si s’escau, de suport al Pacte Nacional per a una Societat 

Digital a Catalunya. 
 

A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que 
es transcriu a continuació: 
 
“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la 
millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i 
la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol 
risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les 
Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les 
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les 
institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc 
àmbits bàsics d’actuació: 
 



 

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional. 
 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la 
nova societat digital. 
 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb 
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a 
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte. 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció. 

 
 
4. Aprovació inicial de la Ordenança municipal de creació de fitxers de 

dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 
 
Atès que l'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics 
singularment els informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la 
privacitat i intimitat així com de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les 
informacions que són rellevants per a cada persona i és per això que l'ordenació 
jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia.  

 
Atès que La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir 
aquest dret fonamental. 

 



 

Atès que és responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, 
modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal. 

 
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 20 de gener de 2017 es sol·licità informe 
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar 
l’Ordenança municipal objecte d’aquest acord. 

 
 Considerant l’esmentat informe emès en data 20 de gener de 2017. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals, ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, la qual 
s’adjunta a aquesta acta com Annex I. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o 
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel 
Ple. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 

 
 

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

 

 
(1) Verificació del Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal de Pinell de Solsonès. 
 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 26 
d’octubre de 2016 va adoptar l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès, article 94, 115, 118 i 
133 de les Normes Urbanístiques, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional degudament diligenciat, que incorporés tota una sèrie 
de prescripcions que en el propi acord de la CTUCC s’incorporaven i comunicaven a 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.  
 
Vist el Text Refós del POUM, incloses les modificacions aprovades, elaborat pel tècnic 
Jaume Cuadrench i Bertran que incorpora totes i cadascuna de les prescripcions 
recollides en l'acord de la Comissió Territorial d 'Urbanisme de la Catalunya Central 
de 26 d'octubre de 2016. 



 

 
Ates que la competència per l 'aprovació i verificació del referit Text Refós correspon 
al Ple de la Corporació, ò rgan competent per l'adopció de l'anterior acord 
d'aprovació provisional del POUM, d 'acord amb allò establert a l'article 85. 1 del 
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost TRLUC, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer de modificació del TRLUC. 
 
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar i verificar el Text Refós del Pla d 'Ordenació Urbanística Municipal 
de Pinell de Solsonès, amb les modificacions dels articles 94, 115, 118 i 133 de les 
Normes urbanístiques, redactat  pel  tècnic  Jaume  Cuadrench  i  Bertran que incorpora  
totes i cadascuna de les prescripcions de l'acord d'aprovació definitiva del POUM de 
Pinell de Solsonès adoptat per la Comissió Territorial d 'Urbanisme de la Catalunya 
Central de 26 d'octubre de 2016. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió territorial d'Urbanisme de la 
Catalunya Central, tot adjuntant el referit text refós per duplicat i degudament 
diligenciat, incloent-hi el text de les normes urbanístiques en suport informàtic i en 
format de tractament de textos, en compliment de l 'article 17.6 del Reglament de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya i de l'Ordre PT0/34312005 , de 27 de juliol , per la qual 
s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents pera la seva aprovació definitiva . 
 
TERCER.- Facultar l'Alcalde d'aquest Ajuntament, Sr. Benjamí Puig i Riu, tan 
àmpliament com en dret sigui possible, per a signar tots els documents que siguin 
necessaris per a l'efectivitat dels presents acords. 

 
 

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

Decret d’alcaldia núm. 126/16 de data 16 de novembre de 2016, d’acceptació de 
la comunicació ambiental presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès, per la 
integració de l’explotació ramadera en la MO 5450AX. 
 
Decret d’alcaldia núm. 127/16 de data 17 de novembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 128/16 de data 29 de novembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 129/16 de data 30 de novembre de 2016, de sol·licitud d’un 
ajut directe a la Diputació de Lleida per un import de 10.363,65 € per tal de finançar 
el cost de portar a terme les obres de conservació del paviment del camí de Sant 
Climenç a Cal Torrent. 
 
Decret d’alcaldia núm. 130/16 de data 2 de desembre de 2016, d’aprovació del 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Bisbat de 
Solsona per a l’execució de les obres de rehabilitació interior de l’església de Sant 
Climenç, de data 2 de desembre de 2016 i procedir a la seva signatura. 

 



 

Decret d’alcaldia núm. 131/16 de data 2 de desembre de 2016, de concessió del 
canvi de classificació de l’activitat ramadera porcina i avícola d’engreix existent a la 
finca Cal Ramon de Llorens.  
 
Decret d’alcaldia núm. 132/16 de data 5 de desembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 133/16 de data 16 de desembre de 2016, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets, per a executar les obres incloses en 
la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i 
detallades en el Projecte bàsic i d’execució d’obra d’un magatzem agrícola al TM de 
Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 134/16 de data 20 de desembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 135/16 de data 21 de desembre de 2016, d’acceptació de 
la comunicació ambiental presentada pel Sr. Antoni Cuspinera Ruiz, per la tinença de 
tres cavalls. 
 
Decret d’alcaldia núm. 136/16 de data 23 de desembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 137/16 de data 23 de desembre de 2016, de concessió de 
llicència al Sr. Josep Llorens Bonsfills per a la segregació de la parcel·la cadastral 
localitzada al pol. 2, parc. 117 del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 138/16 de data 23 de desembre de 2016, d’adjudicació a 
l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa, els treballs de manteniment 
de camins municipals consistents en repàs amb motoanivelladora i estesa de 
graveta, d’acord amb el pressupost presentat a aquest ajuntament del dia 19 de 
desembre de 2016, per import de 2.502,28 €. 
  
Decret d’alcaldia núm. 139/16 de data 31 de desembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 1/17 de data 4 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 2/17 de data 13 de gener de 2017, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets per a executar les obres incloses en 
la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i 
detallades en el Projecte executiu d’instal·lació d’explotació porcina d’engreix a la 
finca el Solé, dins el TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 3/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 
4.920 € a la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Manteniment de camins de 
titularitat municipal, anualitat 2016, per a dur a terme les actuacions incloses a la 
memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2017). 
 
Decret d’alcaldia núm. 4/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 20.652,28 € 
corresponent al cost d’execució material de les actuacions incloses al “projecte 
simplificat Actuacions en camins forestals (2017)-Gestió Forestal Sostenible”.  
 



 

Decret d’alcaldia núm. 5/17 de data 24 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 

 

7. Informes de presidència i de regidories 
 

El Sr. Alcalde de les següents qüestions: 
 
L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a la col·laboració que l’Ajuntament fa cada any al Consell 
Comarcal per a la Fira de Sant Isidre, informa que a partir d’enguany es formalitzarà 
mitjançant un conveni de col·laboració amb una durada de 3 anys.  
 
Segon.- Explica els camins per als quals s’ha sol·licitat un ajut a la Gestió Forestal 
Sostenible per a fer actuacions de manteniment.  
 
Tercer.- Informa dels ajuts municipals de la Diputació de Lleida per al manteniment 
de camins de titularitat municipal.  
 
Quart.- Explica les propostes que van sorgir a la reunió participativa que el Consell 
Comarcal va tenir amb els veïns i veïnes de Pinell.  
 
Cinquè.- s’han tornat a convocar els ajuts per a la contractació de persones aturades 
mitjançant plans d’ocupació, a través del Consell Comarcal per prestar els seus 
serveis als municipis de la comarca. Proposa no acollir-se a l’esmentada 
convocatòria enguany.  
 
Sisè.- Pel que fa a la competència municipal per a la gestió dels gossos abandonats 
al TM, explica que s’estan mantenint reunions amb l’Ajuntament de Solsona per a 
signar un conveni de col·laboració en aquesta matèria. 
 
 
La regidora Mariona Martín informa de la seva assistència a una reunió de joventut 
en relació a les properes subvencions a ens locals, en la qual es va proposar una 
nova programació triennals, establint-se un pressupost per a cada anualitat. 
 
El regidor Jaume Llorens fa saber al ple que a la Mancomunitat d’Abastament 
d’Aigua del Solsonès s’ha presentat una moció de censura contra el president amb 
motiu de la seva falta de celeritat i diligència.  

 
 

8. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DEL SOLSONES 
 

L'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els 
informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la privacitat i intimitat així com 
de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les informacions que són rellevants 
per a cada persona. És per això que l'ordenació jurídica reconeix drets en aquest camp i 
estableix mecanismes per a la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 
reconeix com dret fonamental el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge i estableix que la Llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat 
personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets". El Tribunal 
Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la seva jurisprudència, i 
especialment en les seves Sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix protegeix el 
dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una 
substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat denominat per la doctrina com "dret a 
l'autodeterminació informativa" o "dret a l'autodisposició de les informacions personals i, 
que, quan es refereix al tractament automatitzat de dades, s'inclou en el concepte més 
ampli de llibertat informativa. 
 



 

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret 
fonamental. 
 
És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, modificació o 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal. 
 
L'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
Administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició de caràcter 
general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial Corresponent. 
 
De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Lev 5/2002, de l'Agència 
Catalana de Protecció de Dades, la Corporació Local en matèria de Protecció de Dades 
queda sota l'àmbit de l'Autoritat  Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les 
Corporacions Locals creessin, modifiquessin i suprimiran els seus fitxers mitjançant la 
corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general, en els 
termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en 
el seu cas, en la legislació autonòmica. 
 
Primer. Creació de fitxers: 
Es creen els fitxers de dades de caràcter personal assenyalats a l'Annex I d’aquesta 
Ordenança i que són els següents: 
 

- Tinença de gossos i altres animals 
- Activitats de lleure 

 
Segon. Regulació dels fitxers. 
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers 
descrits a l’annex d’aquesta Ordre i se n’estableix la denominació, així com la descripció 
de la seva finalitat i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen 
les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura 
bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades personals que 
s’inclouen i el sistema de tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades, 
indicant-ne els destinataris i, si s’escau, les transferències de dades a països tercers, 
amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant 
les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat 
que resultin aplicables. 
 
Tercer. Mesures de gestió i organització 
Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i 
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de 
les dades, així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets 
de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen. 
 
Quart. Publicació i entrada en vigor. 
De conformitat amb l'article 20 de la LOPD, s'ordena que la present Ordenança sigui 
publicada al Butlletí oficial de província de Lleida, entrant en vigor l’endemà de la seva 
publicació. 

 
 
 Annex 1.  
 
Creació del fitxer Tinença de gossos i altres animals.   
 

a. Finalitat i usos del fitxer:  



 

Manteniment del registre censal d’animals de companyia i gossos 
potencialment perillosos. 
Usos: Gestió de les llicències per a tinença d’animals potencialment 
perillosos per a les quals es necessari el certificat d’aptituds psicològica 
dels propietaris. 

b. Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: 
Ciutadans propietaris dels animals.  

c. Procedència de les dades:   
Dels interessats o el seu representant legal. 

d. Procediment de recollida de dades: 
Formulari. 

e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: 
Dades identificatives:  DNI, nom, cognoms, adreça, telèfon dels titulars, 
número del  xip identificatiu del animal. 
Altres dades especialment protegides: salut. 
Dades penals: infraccions administratives i infraccions penals. 

f. Cessions: 
No es fan cessions d’aquest fitxer. 

g. Òrgan responsable del fitxer: 
Ajuntament de Pinell del Solsonès 

h. Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Registre General de l’Ajuntament, Casa Consistorial, s/n 25286 Sant 
Climenç de Pinell 

i. Mesures de seguretat: 
Nivell ALT. 

j. Sistema de tractament: 
Parcialment automatitzat. 

k. Transferències internacionals:  
No es preveuen. 
 

2. Nom del fitxer: Activitats de lleure 
 

a. Finalitat i usos del fitxer:  
Gestió i control de les activitats lúdiques i esportives organitzades per 
l’Ajuntament. 
Usos: Preparació, planificació, seguiment, cobrament i comunicacions 
derivades de l’organització de les activitats. 

b. Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: 
Persones interessades en participar en les activitats organitzades, pares, 
mares i tutors.  

c. Procedència de les dades:   
Dels interessats o el seu representant legal. 

d. Procediment de recollida de dades: 
Formularis. 

e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: 
Dades identificatives:  Nom, cognoms, DNI , adreça postal o electrònica i 
telèfon de l'alumne o l'alumna. Nom,  cognoms, DNI del pare/mare o 
tutor/tutora. 

f. Cessions: 
No es fan cessions d’aquest fitxer. 

g. Òrgan responsable del fitxer: 
Ajuntament de Pinell del Solsonès 

h. Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Registre General de l’Ajuntament, Casa Consistorial, s/n 25286 Sant 
Climenç de Pinell 



 

i. Mesures de seguretat: 
Nivell BÀSIC. 

j. Sistema de tractament: 
Parcialment automatitzat. 

k. Transferències internacionals:  
No es preveuen. 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs de reposició davant del Ple, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la publicació de l’edicte. El termini per resoldre i notificar el recurs de reposició és 
d’un mes, i la manca de resolució produeix efectes desestimatoris. 
 
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Lleida. 
 
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció 
abans esmentada en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació 
d’aquest edicte, si no s’ha interposat abans recurs de reposició. 
 
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 
 
Pinell de Solsonès, 20 de gener de 2017 

L’Alcalde 

 
 


