
 

 
ACTA DEL 30 DE MARÇ DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDIN ÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 02/17 
Data: 30 de març de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:45 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila  
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martin Grau. 
 
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
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 26 de gener de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
2. Aprovació si s’escau, del “Conveni de col·labora ció entre el Consell 

Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de S olsonès per a la 
redacció del Document Únic de Protecció Civil Munic ipal (DUPROCIM).  
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès per a per a la redacció del Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM), mitjançant el qual el Consell Comarcal assumirà la redacció de 
l’esmentat document, d’acord amb les facultats d’assistència tècnica als municipis que 
té encomanades.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a per a la redacció del Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) i procedir a la seva signatura.  



 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
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. Adjudicació de les obres de rehabilitació interi or de l’església de Sant 
Climenç de Pinell – 4a Fase. 
 
(La regidora Vanessa Ginestà abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions 
d’aquest punt, per trobar-se afectada per relació de parentiu amb les persones interessades 
que consten en aquest expedient).  
 
Atès que per acord de ple de data 3 de març 2015 es va aprovar inicialment la 
“Memòria valorada de rehabilitació de l’església de Sant Climenç”, redactada pel 
tècnic Jaume Cuadrench i Bertran, la qual té un pressupost d’execució per contracta 
de 20.386,53 € (dels quals 1.560,90 € corresponen a redacció de projecte i direcció 
d’obra), i que va ser exposada al públic mitjançant anunci al BO núm. 47, de 10 de 
març de 2015. 
 
Atès que, iniciat l’expedient de contractació de les obres incloses a l’esmentada 
memòria, van ser sol·licitats pressupostos a tres empreses degudament capacitades, 
per ser d’import superior a 3.000,00 € i d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost municipal, amb l’import base de licitació de 18.825,63 €.  
 
Atès que s’han rebut les ofertes que tot seguit es relacionen: 
 
- Constructora de Solsona:   17.438,64 € 
- Construccions i Reformes C&R: 16.647,62 € 
- Construccions M-J Angrill:  16.910,81 € 
 
Atès que la oferta econòmicament més avantatjosa ha estat la presentada per 
l’empresa Construccions i Reformes C&R per import de 16.647,62 €.  
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses la memòria 
esmentada, així com per a l’aprovació de la mateixa, és el ple de l’ajuntament, ja que 
l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris establerts al pressupost 
vigent.  
 
Atès l’import esmentat del pressupost que consta a l’expedient i atès que l’article 
138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideren 
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 €, quan es tracti de 
contractes d’obres, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, i que aquest 
tipus de contractes menors podran se adjudicats directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per la 
realització de la prestació, complint amb les normes establertes amb l’article 111 del 
mateix text legal, és a dir, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a l’expedient, a més, 
el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte 
quan normes específiques així ho requereixin.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions i Reformes Xavier Ramellat Angrill 
els treballs inclosos en la Memòria valorada de rehabilitació de l’església de Sant 
Climenç” per import total de 16.647,62 €, d’acord amb la oferta presentada per 
aquesta empresa, i procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.  
 
SEGON.- Notificar al Sr. Xavier Ramellat Angrill, com a representant de l’empresa 
adjudicatària, el present acord i a les empreses convidades que no han resultat 
adjudicatàries. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció per la sobira nia energètica. 
 

A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que 
es transcriu a continuació: 
 
“Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol 
ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió 
Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, 
que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener 
de 2016.  
 
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de 
les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la 
cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, 
l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en 
el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per 
davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part 
l’increment del rebut que paguen les famílies.  
 
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una 
política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, 
consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de 
treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy 
Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a 
Europa. 
 
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic 
cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria 
proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania 
sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més 
vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les 
ineficiències econòmiques que genera. 
 
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació 
a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre 
l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més 
cara. Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que 
els usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen 
ells mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes 
per incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que 
a mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD 



 

legislatiu 2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre 
diverses figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració 
d’energia. La sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb 
capacitat de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 
sostenibles energèticament. 
 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en 
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que 
a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la 
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat 
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats 
econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han 
comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar 
resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.  
 
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més 
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall 
de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en 
què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés 
sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i 
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies 
vulnerables, tal com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès proposa d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat 
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les 
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 
Segon.  Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent 
de la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a 
energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també 
productora i distribuïdora.  
 
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin 
com a objecte proveir-se d’energia renovable. 
 
Quart. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO  
en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles 
elèctrics i híbrids. 
 
Cinquè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i 
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 
 
Sisè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que 
incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies 
vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de 
Sabadell. 



 

Setè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes.” 
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció. 
 

 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció d’adhesió pel  pacte nacional pel 

referèndum. 
 

A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que 
es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
 



 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  
 
Per tot això:  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per 
la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i 
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 16 de juliol de 
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès proposen al 
Ple Municipal els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.-  Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 
Segon.-  Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM.  
 
Tercer.-  Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 



 

Quart.-  Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). “ 
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció. 
 

 
6. Donació de compte de l’informe de morositat de l ’exercici 2016. 

 
L’Alcalde dóna la paraula a la secretària, que explica que en virtut del que estableix la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’adjunten els informes trimestrals presentats per l’interventora municipal, 
sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al 
pagament de les obligacions de casa entitat local, que inclou el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de 
finalització de cada trimestre, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016, i es 
procedeix a detallar el resum de la informació.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar els informes trimestrals sobre el compliment de terminis previstos 
en el pagament de les obligacions de l’entitat local del quart trimestre de l’exercici 
2016. 
 
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. Assumptes sobrevinguts. 

 
No n’hi ha.  
 

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

Decret d’alcaldia núm. 6/17 de data 1 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 7/17 de data 10 de febrer de  2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 8/17 de data 10 de febrer de  2017, 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 i procedir a la seva signatura.  
 
Decret d’alcaldia núm. 9/17 de data 23 de febrer de  2017, 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 a Gas 
Natural Servicios SDG, SA. 
 



 

Decret d’alcaldia núm. 10/17 de data 23 de febrer d e 2017, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost general de 2016. 
 
Decret d’alcaldia núm. 11/17 de data 28 de febrer d e 2017, de concessió d’un ajut 
econòmic de 135,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses 
derivades de la participació dels alumnes de l’escola de Sant Climenç a la celebració 
de les Jornades Literàries de la ZER. 
 
Decret d’alcaldia núm. 12/17 de data 28 de febrer d e 2017, de concessió d’un ajut 
econòmic de 30,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses 
telefòniques corresponents a la gestió econòmica del 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 13/17 de data 28 de febrer d e 2017, de reconeixement del 
dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 21 de gener de 2017 a 
l’auxiliar administrativa de l’ajuntament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 14/17 de data 3 de març de 2 017, d’aprovació del conveni 
de col·laboració per a la Fira de Sant Isidre entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, i procedir a la seva signatura. 
 
Decret d’alcaldia núm. 15/17 de data 6 de març de 2 017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 16/17 de data 8 de març de 2 017, 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 a 
Endesa Distribución Elèctrica SL..  
 
Decret d’alcaldia núm. 17/17 de data 8 de març de 2 017, 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 a 
Endesa Energía SAU.  
 
Decret d’alcaldia núm. 18/17 de data 8 de març de 2 017, 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 a 
Endesa Energía XXI SLU.  
 
Decret d’alcaldia núm. 19/17 de data 14 de març de 2017, d’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb la documentació 
presentada per la intervenció municipal.  
 
Decret d’alcaldia núm. 20/17 de data 10 de març de 2017, d’aprovació del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès per a l’execució del “Projecte bàsic d’execució de les obres d’arranjament i 
reparació de camins de la xarxa de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i 
nuclis de població a la comarca del Solsonès” i procedir a la seva signatura. 
  
Decret d’alcaldia núm. 21/17 de data 15 de març de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 22/17 de data 23 de març de 2017, d’acceptació de la 
comunicació del canvi de titularitat de l’explotació ramadera anomenada 
“Marrussella”, consistent en una explotació ramadera ovina semi-extensiva i porcina 



 

d’engreix, amb marca oficial 5450AX, de la qual n’era titular la Sra. Maria Coletas 
Pallarès, que en endavant ho és a nom del Sr. Josep Cots Coletas. 
 
Decret d’alcaldia núm. 23/17 de data 27 de març de 2017, d’adhesió al contracte 
derivat (Exp. 2015.05 D01), de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de 
dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017. 

 
 
9. Informes de presidència i regidories 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Un cop liquidats els comptes de l’ajuntament de l’exercici anterior, informa 
que els pendents de cobrament de Generalitat i Diputació de Lleida, ascendeixen a la 
quantitat de 47.000,00 €. 
 
Segon.- Explica que per part de l’ajuntament es van realitzar els pertinents treballs de 
neteja de les vies municipals, després de la nevada del passat dissabte. El mateix dia 
es van produir talls de llum des de les 10 del matí a les 5 de la tarda i ja s’han 
efectuat les queixes a l’empresa subministradora.  
 
Tercer.- Informa que el proper 20 d’abril a les 4 de la tarda es rebrà la visita a 
l’Ajuntament de la Delegada del Govern a la Catalunya Central, la Sra. Laura Vilagrà.  
 
Quart.- El proper dia 9 d’abril es realitzarà a la sala polivalent la final de la Lliga 
Comarcal de Botifarra. 
 
Cinquè.- Fa saber que com cada any, al municipi es faran les Caramelles per pasqua 
i el proper 23 d’abril es realitzarà la caminada popular del municipi. 
 
Sisè.- En relació a la connexió a internet que assumeix l’ajuntament, proposar de 
prescindir-ne, atès el poc ús que se’n fa i el cost que té. La resta de membres del ple 
s’hi mostren d’acord.  
 
Setè.- Explica que finalment es va signar el conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal per a la prestació dels serveis de manteniment d’espais municipals per part 
de les persones contractades pel Consell Comarcal mitjançant plans d’ocupació. 
 
 
El regidor Jaume Llorens informa de la situació actual de la Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua del Solsonès.  

 
 
10. 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 SECRETÀRIA 


