
 
 

ACTA DE 22 DE JUNY DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAO RDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 

 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 05/17 
Data: 22 de juny de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen:  
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martin Grau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusen la seva absència les regidores Jaume Llorens Patau i Vanessa Ginestà 
Capdevila 
 
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. Verificació del text refós de la modificació pun tual del POUM número 2. 

 
Atès que en data 28 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
va aprovar inicialment l’expedient de modificació puntual del POUM núm. 2, i es va 
procedir al tràmit d’exposició pública, sense que s’hagin presentat al·legacions a 
l’expedient i es va procedir a l’aprovació provisional el dia 12 de setembre de 2016 
pel mateix òrgan.  
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 2 de 
desembre de 2016 va acordar “suspendre la resolució definitiva de la Modificació 
puntual del POUM, article 115, de Pinell de Solsonès, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós que s’elaborarà per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal que la modificació es sotmeti a avaluació ambiental, segons la tramitació que 
correspongui. 
 
1.2 Cal recaptar els informes sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de Cultura 



i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, introduint les prescripcions que, si 
escau, se’n derivin. 
 
1.3 Cal que es completi el document aportant una anàlisi que descrigui 
urbanísticament la situació actual de les explotacions ramaderes del municipi, amb 
identificació de les granges que resultin afectades per la modificació i/o que 
descrigui la proposta resultant de la modificació. 
 
1.4 Cal completar el document, amb la descripció de les problemàtiques i el seu 
abast, en relació a les necessitats relacionades amb l’activitat, que porten a la 
reducció de les distàncies mínimes, justificant l’interès general d’aquesta 
modificació”. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès al tràmit d’avaluació ambiental simplificada, 
havent-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7392, de 16 
de juny de 2017 la Resolució TES/1385/2017, de 5 de juny, per la qual s’emet 
l’informe ambiental estratègic de la Modificació puntual del POUM de Pinell de 
Solsonès a l’article 115 sobre construccions de l’activitat rústica, al terme 
municipal de Pinell de Solsonès (exp. OTAACC20170003). 
 
Atès que consten a l’expedient els informes del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, de l’Agència Catalana de l’Aigua del 
Departament de Cultura i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tots de 
caràcter favorable.  
 
Atès que s’ha completat el document amb una anàlisi urbanístic de la situació 
actual de les explotacions ramaderes i s’ha completat el document amb la 
descripció de les problemàtiques, incorporant totes les prescripcions derivades de 
l’emissió dels informes sectorials.  
 
Vist el Text Refós de la Modificació puntual núm. 2 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès. 

 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.-  Verificar el Text Refós de la modificació puntual núm. 2 del POUM de 
Pinell de Solsonès i trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central per a la resolució definitiva.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tota la 
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

2. Designació dels dies de festa local del municipi  per a l’exercici 2018. 
 

Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on es sol·licita que 
s’estableixin dos dies de festa local per a l’any 2018, 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 l’Ordre 
TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm.7381, de 31 de maig de 
2017. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 



 
PRIMER.- Establir els dies 12 de febrer i 11 de maig de 2017 com a dies de festa 
local al municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Família 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.  
 
 

3. Acord de suport al representant de l’ajuntament a la Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua del Solsonès. 
 
Arran dels esdeveniments que en els últims mesos s’han anat succeint a la 
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, motivats per l’adopció d’acords 
suspenent la licitació per al control i gestió de les plantes potabilitzadores i 
l’acomiadament de la persona que ocupava el càrrec de secretari interventor, que 
han culminat amb la presentació de denúncies, demandes judicials i també la 
presentació de querelles criminals personals contra alguns dels seus membres. 
 
Atès que el regidor senyor Jaume Llorens Patau, per acord del Ple d’aquest 
Ajuntament de data 17 de juny de 2015, va ser nomenat representant de l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, càrrec 
que ocupa actualment. 
 
Ateses les informacions rebudes del regidor Jaume Llorens sobre com han succeït 
els fets. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
1. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al representant d’aquest Ajuntament a la 
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, el senyor Jaume Llorens Patau. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, 
pel seu coneixement i efectes pertinents. 
 

 
4. Aprovació, si s’escau, del Conveni d’encàrrec de  gestió de prestació de 

serveis mínims de salut pública de competència muni cipal entre el 
Departament de Salut i el Consell Comarcal del Sols onès. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Salut, mitjançant la 
Secretaria de Salut Pública – Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)- volen 
crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat el la col·laboració, atès que 
la superació dels conflictes competencials ens els aspectes relacionats amb la salut 
ambiental i alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de 
responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte 
del marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i 
social.  
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès 
van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que va finalitzar 
la seva vigència el 31 de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el 
Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública –ASPCAT- i el Consell 



Comarcal del Solsonès, han cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i, 
per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou conveni. 
 
Vist el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de 
competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell Comarcal del 
Solsonès, l’objecte del qual és regular l’encàrrec que realitza el Consell Comarcal del 
Solsonès i els ajuntaments adherits al conveni per a la prestació dels serveis mínims 
de salut pública de competència local, que s’especifiquen en l’annex I del mateix. 
 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès està interessat en l’adhesió a l’esmentat 
conveni per tal que les actuacions d’assessorament, suport jurídicotècnic i d’inspecció 
les realitzi l’ASPCAT sense que comporti cap contraprestació econòmica.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al Conveni d’encàrrec de 
gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre 
el Departament de Salut i el Consell Comarcal del Solsonès, que s’adjunta a aquesta 
acta com Annex I, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2020. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord 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.  
 

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


