
 

 
ACTA DEL 27 DE JULIOL DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA ORD INÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 06/17 
Data: 27 de juliol de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusen la seva absència les regidores Vanessa Ginestà Capdevila i Mariona 
Martín 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 24 de maig de 2017 i de la sessió extraordinària de 22 de juny de 2017, 
les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

 
2. Aprovació  del compte general de l’exercici 2016.  

 
L’alcalde manifesta que s’han d’examinar i, si és procedent, aprovar el compte 
general corresponent a l’exercici de l’any 2016, i sobre el qual es va emetre informe 
favorable per la Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 17 de maig 
de 2017, i exposat al BOP núm. 99 de 24 de maig de 2017, sense que s’hagi 
presentat cap reclamació. 

 
La secretària llegeix el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes. 

 
Després de deliberar, el Compte General de 2016, queda aprovat pel Ple de la 
Corporació Municipal. 

 

 
3. Aprovació, inicial de l’expedient de modificació  de crèdit 1/2017. 

 



 

Atès que en data 24 de juliol aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit, i en data 25 
de juliol la intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe el qual va concloure que 
atès que la transferència de crèdit és entre aplicacions pressupostàries de diferents 
àrees de despesa, no obstant afecta a crèdits de personal, l’òrgan competent és el Ple 
per acord de majoria simple dels seus membres presents, segons diu l’art. 47 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 

Per l’exposat, per unanimitat dels membres presents, el Ple de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de 
transferències de crèdit, amb  el següent detall: 

 

 
SEGON.- Exposar al públic l’expedient durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte a l’etauler i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits 
de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 
 

4. Sol·licitud d’ajut econòmic per al Correllengua 2017. 
 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català 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 celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 2017, 
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes,  
  
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, 
 

 
Article Concepte   Baixa Augment 

      

4 132/465.056 Conveni gossera - Aj Solsona 1.700,00 

2 454/210.00 Fra. Camins Miravé 2.480,50 

4 172/465.07 Conveni espais naturals - CCS 170,46 

4 136/480.05 Ajut ADF 500,00 

2 920/227.06 Estudis i projectes tècnics 4.055,74 

4 454/465.05 Camí Miravé 5.500,00 

2 920/220.01 Premsa revistes i altres publicac. 500,00 

2 920/226.01 Atencions diverses i protocol·làries 806,70 

6 450/682.00 Rehabilitació església St. Climenç 2.100,00 

        8.906,70 8.906,70 



 

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 2017 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 a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries 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, de 40 €, per a l’organització dels actes i el 
bon funcionament del Correllengua 2017. 
 
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a 
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. 

 
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. 

 
 
5. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sols ona i l’Ajuntament de 

Pinell de Solsonès per a la utilització del centre de recollida de gossos 
municipal de Solsona.  

 
Atès que l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals disposa que “els ajuntaments hauran 
de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb 
prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis” 
 
Atès que l’Ajuntament Pinell de Solsonès no disposa de cap instal·lació que permeti 
donar compliment a la normativa esmentada i que esta interessat amb arribar a un 
acord amb l’Ajuntament de Solsona per fer ús del centre de recollida de gossos 
municipal de Solsona.  
 
Vist el “Conveni entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
per a la utilització del centre de recollida de gossos municipal de Solsona”, que 
s’adjunta a aquesta acta com Annex I. 
 
Atès que el conveni preveu una aportació inicial a raó de 7 € per habitant del municipi 
de Pinell de Solsonès, que es farà efectiva en el termini màxim d’un mes des de la 
data de signatura. 
 
Atès que consta a l’expedient l’informe favorable de la intervenció municipal.  



 

 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el “Conveni entre l’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès per a al utilització del centre de recollida de gossos municipal de 
Solsona”.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.477,00 €, corresponent a raó de l’import de 7 € 
per habitant per 211 habitants de Pinell de Solsonès a data 01/01/2017 segons 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística, amb càrrec a la partida 4 162//465.06 del 
pressupost vigent i procedir al seu pagament en el termini d’un mes des de la data de 
signatura del conveni aprovat al punt primer.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Solsona.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Aprovació inicial de les bases reguladores per a  la concessió d’ajuts per 

a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofita ment d’energia solar al 
TM de Pinell de Solsonès. 

 
En el marc de les bases reguladores del pressupost de l’exercici 2017, degudament 
exposades al públic, el President presenta una proposta de bases reguladores per a 
la concessió d’ajuts per a la concessió d’ajuts per a la instal·lació o millora d’un 
sistema d’aprofitament d’energia solar al nucli de sant Climenç, al TM de Pinell de 
Solsonès.  
 
Atès que les esmentades bases s’adeqüen a les determinacions incloses a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
Després de diverses deliberacions, per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar de forma inicial les bases reguladores per a la concessió d’ajuts 
per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al nucli de 
Sant Climenç, del TM de Pinell de Solsonès, les quals tot seguit es detallen: 

 
 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ O MILLORA D’UN SISTEMA D’APROFITAMENT D’ENERGIA 
SOLAR AL NUCLI DE SANT CLIMENÇ, TM DE PINELL DE SOLSONÈS  
 
1ª Objecte 
 
L’objecte és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, amb l’objectiu de finançar la implantació de les 
energies renovables al TM de Pinell de Solsonès mitjançant l’adquisició o millora de 
sistemes d’obtenció d’energies renovables durant el període comprès entre l’1 de 
gener del 2017 i el 30 de novembre de 2017. 
 
Seran subvencionables els materials i les instal·lacions o millores d’instal·lacions 
d’energia solar tèrmica per producció d’ACS (aigua calenta sanitària) i/o calefacció.  
  
2a Beneficiaris 



 

 
Es consideren beneficiaris les unitats familiars o persones físiques empadronades a 
Pinell de Solsonès el dia d’aprovació inicial d’aquestes bases, que resideixin 
habitualment al domicili con consten empadronades, sempre i quan sol·licitin la 
instal·lació dels materials objecte de la subvenció a un habitatge ubicat al nucli de 
Sant Climenç, del TM de Pinell de Solsonès. 

 
3a Requisits 

 
Els sol·licitants han de complir els requisits següents: 

 
- Ser major de 18 anys 
- Estar empadronat/ada i residir al nucli de Sant Climent, del municipi de Pinell de 

Solsonès el dia en què s’aprovin de forma inicial les esmentades bases i mantenir 
la condició d’empadronat/ada al municipi de Pinell de Solsonès durant un període 
de 4 anys a partir de la data d’atorgament de l’ajut. 
- No haver estat beneficiari dels ajuts per a instal·lacions d’energia solar tèrmica per 

producció d’ACS i/o calefacció convocades per l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
l’any 2015. 
- I el compliment dels requisits determinats per l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 
 

Aquesta subvenció és compatible amb d’altres demanades i/o concedides pel 
mateix concepte. 

 
4a Sol·licitud de l’ajut 

 
Els serveis administratius de l’Oficina de l’Ajuntament, durant l’horari d’oficina, 
donaran la informació i facilitaran els impresos a qualsevol persona que ho sol·liciti i 
estaran disponibles a la pàgina web de l’ajuntament (www.pinelldesolsones.cat).  

 
El sol·licitant haurà de portar la sol·licitud, segons model normalitzat, en paper a 
l’oficina de l’Ajuntament o bé mitjançant la seu electrònica de la pàgina web, 
acompanyada de la documentació següent: 

 
- Original del DNI o fotocòpia compulsada. 
- Pressupost detallat dels aparells i cost de la instal·lació, que sigui emès per una 

empresa autoritzada, segons l’art. 35 del RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel què 
s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis. En cas d’haver-lo 
adquirit anteriorment a la data de sol·licitud (a partir de 01/01/2017), la factura 
(aquesta ha de reunir tots els requeriments legals exigits). 
- Breu descripció de la instal·lació a realitzar (es pot incloure en el mateix imprès de 

sol·licitud). 
- Llicència d’obres per a la instal·lació d’equips captadors d’energia solar concedida 

per l’Ajuntament. 
- Declaració d’altres subvencions demanades i/o concedides pel mateix concepte a 

altres administracions públiques o privades (inclòs a l’imprès de sol·licitud). 
 

Només es podrà presentar una sol·licitud per persona física en nom propi o en 
representació de la unitat familiar, empadronada el dia d’aprovació inicial 
d’aquestes bases.  

 
No aportar la documentació sol·licitada en el termini establert pot ser motiu de 
denegació de l’ajut. 

 



 

Les persones sol·licitants de l’ajut i la corresponent llicència d’obres, podran 
sol·licitar una bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de fins al 95% de la quota, que de conformitat amb l’article 6 de la ordenança 
municipal reguladora de l’esmentat impost, haurà de ser concedida pel ple de la 
corporació, previ acord de declaració de la utilitat municipal o d’especial interès de 
l’actuació, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que ho justifiquin.  

 
5a Termini per sol·licitar l’ajut 

 
Es podrà sol·licitar en el termini d’un mes des de la data de la última publicació de 
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL) i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

 
6a Criteris d’avaluació 

 
Les subvencions que s’atorgaran seran com a màxim de 2.000 € per cada 
sol·licitud. En cap cas es subvencionarà més import del cost total de l’actuació per a 
la qual es sol·licita l’ajut.   

 
En cas d’haver-hi subvencions sol·licitades i pendents de resolució, s’aplaçarà el 
seu pagament fins que es conegui el contingut de la mateixa, a fi i efecte de què la 
suma de l’import de les subvencions concedides, no superi l’import total de 
l’actuació sol·licitada. 

 
En aquells habitatges en què resideixin dues unitats familiars, que per raons 
pràctiques decideixin fer la instal·lació conjunta, es podrà tramitar com a dues 
sol·licituds independents i s’haurà d’indicar expressament a l’imprès de sol·licitud. 

 
7a Resolució 

 
No es podrà adoptar cap resolució fins que no s’acrediti l’existència de consignació 
pressupostària suficient a l’expedient. Aprovada la proposta de resolució definitiva, i 
d’acord amb allò previst a l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el Ple de l’Ajuntament 
resoldrà el procediment motivadament i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els 
fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels beneficiaris. 

 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podà 
excedir de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini 
presentació de sol·licituds. En cas de venciment d’aquest termini màxim sense que 
s’hagués notificat adequadament la resolució, la sol·licitud de concessió s’entendrà 
desestimada per silenci administratiu. 

 
La resolució del procediment es notificarà als/les interessats/ades per correu 
certificat o mitjançant notificació electrònica a aquelles persones que ho hagin 
autoritzat. 

 
Als efectes de compliment de l’establert a l’article 8.1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, també serà 
publicada a la pàgina web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. De forma 
complementària, sense efectes de notificació, si no de simple informació, es pot 
enviar per correu electrònic a qui ho sol·liciti l’esmentada resolució. 

 
8a Justificació 



 

 
Els sol·licitants als quals s’hagi atorgat la subvenció, hauran de justificar les 
despeses ocasionades com a màxim fins al dia 30 de novembre de 2017. 

 
La documentació que cal presentar per tal de justificar adequadament els ajuts, que 
s’haurà de presentar a les oficines de l’ajuntament dins el termini indicat a l’efecte, 
és la següent 

 
- Original de les factures de l’empresa subministradora i instal·ladora. La factura 

haurà de reunir tots els requeriments legals exigits. 
- Fotografies de la instal·lació realitzada. 
- Certificat expedit pel personal tècnic instal·lador, on consti que la instal·lació 

compleix totes les condicions establertes a la legislació vigent (RD 1027/2007, de 
20 de juliol, pel què s’aprova el reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis). 

 
9a Pagament.  

 
Una vegada justificada degudament la despesa, l’abonament de l’ajut econòmic 
concedit es realitzarà mitjançant transferència bancària. 

 
Així mateix, únicament s’abonarà la quantitat realment justificada amb els criteris 
establerts a la base sisena. 

 
10a Dotació pressupostària.  

 
L’Ajuntament de Pinell de Solsonès disposarà d’un màxim de 16.000,00 €, previst a 
la partida 172/780.01 del pressupost de 2017, per atendre les sol·licituds d’ajuda 
formulades i justificades fins el dia 30 de novembre de 2017. 

 
S’atendran les sol·licituds per ordre d’entrada al registre general de l’ajuntament, 
fins esgotar el crèdit consignat a la partida esmentada.  

 
 

11a Obligacions dels beneficiaris. 
 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 
 

a) Complir l’objectiu. 
 

b) Justificar a l’Ajuntament de Pinell de Solsonès el compliment dels requisits i 
condicions, així com l’adquisició del material i/o cost d’instal·lació objecte de 
subvenció. 

 
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, 

si s’escau, així com a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota 
la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 
d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 

ingressos o recurs que financés les activitats subvencionades. 
 

e) Acreditar, amb anterioritat a la justificació de la subvenció, que es  troba al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront a la 
Seguretat Social. En tot cas, es podrà acreditar a l’Ajuntament per obtenir 
aquestes dades. 



 

 
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts pel termini 

de dos anys des de la justificació de la subvenció rebuda. 
 

g) Mantenir la condició d’empadronat/ada al municipi de Pinell de Solsonès 
durant un període de 4 anys a comptar des de la data d’atorgament de l’ajut. 
L’incompliment d’aquesta obligació, serà causa de reintegrament de l’ajut.  

 
h) Si s’estigués en curs d’alguna causa de reintegrament, s’haurà de procedir al 

reintegrament de la quantia rebuda. 
 

12a Reintegrament. 
 

El beneficiari haurà de complir tots i cada un dels objectius i activitats, adoptar els 
comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i complir els 
compromisos assumits en motiu d’aquesta. En cas contrari, s’hauran de reintegrar 
total o parcialment les quantitats rebudes i l’exigència de l’ interès de demora des 
del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi procedir al 
reintegrament, en la quantia fixada a l’article 38.2 de la Llei General de 
Subvencions, independentment de les accions penals que pugessin procedir si 
s’escau. 

 
13a Mesures de garantia. 

 
D’acord amb allò que estableix l’article 64 del Real Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, a través del qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions, una vegada dictada la resolució de 
concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut, si 
concorren les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les 
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podrà produir 
la modificació de la resolució.  

 
La sol·licitud de la modificació s’haurà de presentar abans que conclogui el termini 
per a la realització de l’activitat. 

 
L’òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns, en qualsevol  moment, a fi de comprovar la veracitat de les 
dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels 
requisits per la percepció de l’ajuda. El beneficiari té l’obligació de col·laborar en 
aquesta inspecció, proporcionant les dades requerides i facilitant, si s’escau, 
l’accés a les dependències on s’ubiqui el material i/o instal·lació  subvencionat.  

 
Seran causes de reintegrament de les subvencions: 

 
− L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a l’obtenció 

o ocultant les condicions que haguessin impedit la seva obtenció. 
− Incomplir total o parcialment l’objectiu, l’activitat o la no adopció del 

comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 
− Incomplir la obligació de justificació o la justificació insuficient. 
− Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions, així com a l’incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan 
d’això es derivi la impossibilitat de verificar el treball donat als fons percebuts, 
el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 



 

subvencionades, o la concurrència de les subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, que procedeixi de qualsevol Administració o 
entitat pública o privada, estatals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. 

 
14a Pagaments anticipats i abonaments a compte. 

 
No es podran realitzar pagaments anticipats ni abonaments a compte. 

 
15a Responsables de les infraccions.  

 
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions 
les persones que per acció o omissió incorrin els supòsits tipificats com a 
infraccions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en 
particular: 

 
− Els beneficiaris de subvencions que s’haguessin compromès a realitzar 

l’actuació. 
− El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no disposin de 

capacitat d’obrar. 
 

16a Infraccions. 
 

Constitueixen infraccions lleus, greus i molt greus aquelles conductes descrites als 
articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
17a Sancions. 

 
En cas d’infraccions sancionables, s’aplicarà el previst als articles 59 i següents de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
 
SEGON.- De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, s’ordena exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar 
des del següent a la publicació de l’anunci al BOP i al DOGC, podent-se examinar 
l’expedient i presentar-se les reclamacions i al·legacions oportunes. Si transcorregut 
aquest termini no es presenta cap reclamació i/o al·legació les bases quedaran 
definitivament aprovades. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui designi per executar aquests acords 
i per què un cop s’hagin aprovat definitivament les bases, dicti decret d’alcaldia de 
convocatòria dels ajuts assenyalats. 
 

 
7. Assumptes sobrevinguts. 

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA 
per unanimitat: 
 
 
(1) Sol·licitud d’ajut econòmic per a la Festa Majo r de Madrona. 
 



 

Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament pel Sr. Josep Rossells Capdevila, per a fer front a les despeses de la 
Festa Major de Madrona d’enguany.  
 
Atès que consta a l’expedient l’autorització de la despesa per part de la intervenció 
municipal.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, aprovades 
conjuntament amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic al Sr. Josep Rossells Capdevila de 300 € per a 
fer front a les despeses de la Festa Major de Madrona, d’acord amb el següent detall: 
 
- Identificació del beneficiari: Josep Rossells Capdevila. 
 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Festa Major de Madrona 2017. 
 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 600,00 € 
 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48002/334 
 
- Import de la subvenció atorgada: 300,00 € 
 
- Termini d’execució de l’actuació: 13-14 d’agost de 2017. 
 
- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de la 
despesa efectuada. 
 
SEGON.- Requerir al Sr. Josep Rossells Capdevila per a què un cop finalitzada 
l’activitat objecte d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació de conformitat amb la 
normativa reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès. 
 
TERCER.- Autoritzar la cessió de 90 cadires, 4 taules, 4 taulons amb els 
corresponents cavallets, per portar a terme els diferents actes que s’organitzen en la 
Festa Major de Madrona, amb el condicionant de què es retornin un cop finalitzada la 
Festa Major, en les mateixes condicions de com s’hagin trobat. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Rossells Capdevila. 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

(2) Sol·licitud d’ajut econòmic per l’organització d’actes festius i 
culturals de l’Associació de veïns del municipi de Pinell de 
Solsonès.  

 
Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament per la Sra. Laia Torrent Comella, com a membre de l’Associació de veïns 
del municipi de Pinell de Solsonès, per a fer front a les despeses d’organització 



 

d’actes festius i culturals del municipi durant l’any 2017, sol·licitant en el mateix 
imprès de sol·licitud una bestreta de l’ajut concedit, si s’escau.  
 
Atès que consta a l’expedient l’autorització de la despesa per part de la intervenció 
municipal.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, aprovades 
conjuntament amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de 
Solsonès de 1.200,00 € per a fer front a les despeses d’organització d’actes festius i 
culturals del municipi durant l’any 2017, d’acord amb el següent detall: 
 
- Identificació del beneficiari: Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès. 
 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Organització d’actes festius i 
culturals durant l’any 2017. 
 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 2.000,00 € 
 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48002/334. 
 
- Import de la subvenció atorgada: 1.200,00 € 
 
- Termini d’execució de l’actuació: gener - desembre 2017 
 
- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de la 
despesa efectuada. 
 
SEGON.- Procedir al pagament d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit.  
 
TERCER.- Requerir a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per a 
què un cop finalitzada l’activitat objecte d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació 
de conformitat amb la normativa reguladora de subvencions nominatives i 
excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a la Sra. Laia Torrent Comella com a membre de 
l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
(3) Inici de l’expedient de contractació dels treba lls inclosos en el 

“Projecte simplificat. Actuacions en camins foresta ls (2017) – Gestió 
Forestal Sostenible”. 

 
Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès va aprovar mitjançant acord de ple de 
data 26 de gener de 2017 el “Projecte simplificat. Actuacions en camins forestals 
(2017) – Gestió Forestal Sostenible” redactat per l’enginyer de camins, canals i ports 
Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost d’execució material de 20.652,28 €.  



 

 
Atès que va ser sol·licitada una subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, dins el marc dels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2016, per 
a l’execució de les obres incloses en el projecte esmentat, havent estat resolta la 
sol·licitud per l’organisme competent, atorgant un ajut de 20.543,79 €.  
 
Atès que aquest ajuntament està interessat en dur a terme l’actuació pels imports 
aprovats pel Departament d’Agricultura, i vista la modificació del projecte, realitzada 
pel tècnic redactor, que finalment estableix un pressupost d’execució material de 
20.543,79 €.  
 
Vistes les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès de 
l’exercici 2017, que estableixen l’obligatorietat de sol·licitar 3 pressupostos de 
diferents empreses legalment capacitades per a l’execució d’actuacions d’import 
superior a 3.000,00 €.  
 
Atès que aquest ajuntament té la voluntat d’executar en breu els treballs de 
manteniment de camins inclosos en el projecte esmentat.  
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses la memòria 
esmentada, 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.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació dels treballs inclosos en el “Projecte 
simplificat. Actuacions en camins forestals (2017) – Gestió Forestal Sostenible”, 
d’acord amb la modificació efectuada, i sol·licitar una oferta econòmica a les 
següents empreses: 
 
- Transports i Excavacions J. Ribera 
- Contenidors Territorials 1200, SL 
- Excavacions Joan Seuba 

 
SEGON.- Que per l'Interventora municipal s'emeti informe d'existència de crèdit, que 
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 
celebració del contracte; i així mateix, s'informi sobre el percentatge que suposa la 
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de 
determinar l'òrgan competent per contractar. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords.  



 

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

Decret d’alcaldia núm. 37/17 de data 24 de maig de 2017, d’aprovació inicial de la 
“Memòria valorada dels treballs de manteniment de la xarxa de camins municipals de 
Pinell de Solsonès, anualitat 2017 – Neteja de vegetació ruderal per a la prevenció 
d’incendis forestals”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 38/17 de data 24 de maig de 2017, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Adalberto Morinigo Medina per executar les obres de 
construcció d’un femer a la finca Auguets del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 39/17 de data 30 de maig de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 40/17 de data 2 de juny de 2 017, d’inici de l’expedient de 
contractació dels treballs de manteniment de camins municipals. 
 
Decret d’alcaldia núm. 41/17 de data 2 de juny de 2 017, d’inici d’expedient de 
declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda. 
 
Decret d’alcaldia núm. 42/17 de data 6 de juny de 2 017, d’aprovació de 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, de l’empresa Cardener 
Distribució Elèctrica, SLU, corresponent a l’any 2016. 
 
Decret d’alcaldia núm. 43/17 de data 6 de juny de 2 017, d’aprovació de 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, de l’empresa Electra del 
Cardener Energia, SA., corresponent a l’any 2016. 
 
Decret d’alcaldia núm. 44/17 de data 6 de juny de 2 017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 45/17 de data 9 de juny de 2 017, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Maria Ribera Balaguer per a les obres de reforma del cobert 
agrícola existent a la Casa Graus, del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 46/17 de data 9 de juny de 2 017, d’adjudicació a Casa 
Xarpell SL dels treballs inclosos a la “Memòria valorada dels treballs de manteniment 
de camins municipals de Pinell de Solsonès, anualitat 2017- Neteja de vegetació 
ruderal per a la prevenció d’incendis forestals”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 47/17 de data 12 de juny de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 48/17 de data 22 de juny de 2017, d’habilitació com a 
Secretària accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període de 
vacances de la secretària titular a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont. 
 



 

Decret d’alcaldia núm. 49/17, de data 23 de juny de  2017, d’atorgament d’ajut 
econòmic a l’Escola de Sant Climenç per a fer front a part del cost de l’excursió de fi 
de curs. 
 
Decret d’alcaldia núm. 50/17, de data 23 de juny de  2017, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada per Futuristix Group SL per a l’activitat de celler, 
condicionada a la presentació d’acreditació documental de l’article 48.1.c del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Decret d’alcaldia núm. 51/17, de data 23 de juny de  2017, de donar-se per 
assabentats de la celebració de la I Jornada de la revolució de la consciència a la 
Masia Tonicoll el dia 28 de juny de 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 52/17, de data 23 de juny de  2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 53/17, de data 6 de juliol d e 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 54/17, de data 5 de juliol d e 2017, de sol·licitud d’ajut per a 
l’execució de les obres incloses a la “Memòria valorada de les obres de pavimentació 
del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de Madrona a Caballol – Primera fase – al 
Terme Municipal de Pinell de Solsonès”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 55/17, de data 7 de juliol d e 2017, de sol·licitud d’ajut al 
Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells 
Comarcals signen amb el Departament de Treball, Agents Socials i Famílies per dur 
a terme les activitats de: Taller de pa, zumba i sortida jove. 
 
Decret d’alcaldia núm. 56/17, de data 7 de juliol d e 2017, de modificació de la 
persona beneficiària de l’ajut concedit per decret d’alcaldia número 11/17, de 28 de 
febrer de 2017, per tal que ho sigui l’AMPA de la ZER del Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 57/17, de data 14 de juliol de 2017, d’autorització al Consell 
Comarcal del Solsonès a dur a terme les actuacions incloses en la “Memòria 
Valorada de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de 
Madrona a Caballol – segona fase – al TM de Pinell del Solsonès, o en el projecte 
que, si s’escau, es redacti per dur-lo a terme. 
 
Decret d’alcaldia núm. 58/17, de data 17 de juliol de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 59/17 de data 21 de juliol d e 2017, d’aprovació de 
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, de l’empresa 
Elèctrica de Guixés Energia, SL, corresponent al primer trimestre de 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 60/17 de data 21 de juliol d e 2017, d’aprovació de 
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, de l’empresa 
Elèctrica de Guixés Energia, SL, corresponent al segon trimestre de 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 61/17 de data 18 de juliol d e 2017, d’incoació del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística a la finca Cal Quel. 
 



 

Decret d’alcaldia núm. 62/17 de data 21 de juliol d e 2017, d’aprovació del 
“Conveni de col·laboració dels grups d’acció local per a l’execució del projecte 
estratègic espais naturals d’interior actius i atractius de ponent al pre-pirineu en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Decret d’alcaldia núm. 63/17 de data 21 de juliol d e 2017, de concessió de 
llicència d’obres a Leboporc SL per a la realització de les obres incloses en el 
Projecte d’ampliació d’explotació porcina existent “Granja Vendrell”, a la finca El 
Vendrell SL, al TM de Pinell de Solsonès. 
 
 

9. Informes de presidència i regidories 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que s’actuarà al camí de Cavallolet conjuntament amb el Consell 
Comarcal, per al qual s’ha sol·licitat un ajut al Departament de Governació de 50.000 
€ per a cada entitat.  
 
Segon.- en relació a l’expedient de modificació puntual núm. 2 del POUM, fa saber 
als membres del ple que ja s’ha aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central i resta pendent únicament la publicació als corresponents diaris 
oficials.  
 
Tercer.- S’ha posat en contacte amb el Consell Comarcal en relació al contenidor 
malmès situat a la plaça.  
 
Quart.- El Consell Comarcal ha concedit a l’ajuntament l’import de 157 € per l’edició 
del Full Informatiu.  

 
Cinquè.- Informa que d’acord amb els pressupostos generals de l’estat per a 
l’exercici 2017, és possible l’augment dels salaris del personal de l’ajuntament en un 
1%. La resta de membres del ple es mostren d’acord en aplicar aquest increment.  
 
Sisè.- s’ha proposat fer enguany la jornada de Sant Galderich, patró dels pagesos, al 
municipi de Pinell, el dia 13 o 14 d’octubre. S’organitza per part del Consell comarcal 
i Òmnium Cultura, amb la col·laboració de l’ajuntament. L’acte consisteix en la 
celebració d’una missa, una xerrada i un tastet. La resta dels membres del ple es 
mostren d’acord en celebrar la festa de Sant Galderich al municipi.  

 
 
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 
 

 

 

 



 

 

Annex I 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I L’AJUNTAMEN T DE PINELL DE 
SOLSONÈS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA CENTRE DE RECOL LIDA DE GOSSOS 
MUNICIPAL DE SOLSONA 
 
Solsona , a         de                     de 2017 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, David RODRÍGUEZ i GONZÁLEZ, alcalde – president de l’Ajuntament de Solsona; 
 
I, de l’altra, Benjamí Puig i Riu, alcalde – president de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès; 
Ambdues parts  actuen i en compliment dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de 
Solsona celebrada el dia ............................... i el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
celebrat el dia 27 de juliol de 2017. 
 
 
EXPOSEN 
 

I. Que, d’acord amb el que preveu l’art. 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, “els ajuntaments han 
de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i amb 
prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis”. 
  

II. Que, per donar compliment a la normativa més amunt esmentada, l’Ajuntament de 
Solsona ha construït un centre de recollida de gossos municipal a la finca de la 
Rebollosa, a la partida de Sant Bernat, al TM de Solsona, prevista, en principi, per 
acollir els gossos abandonats que es trobin al terme municipal de Solsona. 

 
III. Que la construcció d’aquest equipament ha suposat a l’Ajuntament de Solsona una 

inversió superior als 65.000,00 €, xifra a la qual cal afegir l’aportació dels terrenys en 
què s’ha dut a terme. 

 
IV. Que aquest centre, ateses les seves dimensions i característiques, pot acollir gossos 

d’altres municipis amb qui l’Ajuntament de Solsona hagi arribat a un acord,  
 
V. Que, en aquests moments, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès no disposa de cap 

instal·lació que permeti donar compliment a aquella normativa i que està interessat a 
arribar a una acord amb l’Ajuntament de Solsona per fer ús del centre de recollida de 
gossos municipal de Solsona. 

 
VI. Què la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre), empara la celebració de convenis interadministratius. 
 
En conseqüència, i de comú acord, signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels 
següents  
 
 
ACORDS 
 

1.  L’Ajuntament de Solsona i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorden que el centre de 
recollida de gossos de Solsona podrà acollir els gossos abandonats que s’hagin localitzat 
al terme municipal de Pinell de Solsonès 
 

2. Per poder fer ús d’aquesta instal·lació i tenir accés al servei, l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès farà una aportació equivalent a la despesa feta per l’Ajuntament de Solsona. 

 



 

Atès que la inversió efectuada per l’Ajuntament de Solsona ha estat de 65.000,00, i que 
això suposa, aproximadament, una despesa de 7,00 € per habitant, l’aportació que 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès farà serà de 1.477 € (a raó també de 7,00 €/hab per 
211 habitants del municipi segons dades IDESCAT a 01/01/2017). Aquesta quantitat es 
farà efectiva en el termini màxim d’un mes des de la data de la signatura d’aquest conveni. 

 
3. L’aportació detallada a l’acord anterior s’entén a fons perdut, en el sentit que, una vegada 

resolt aquest conveni, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès no podrà exigir el reintegrament 
de la seva aportació inicial. 
 

4. Aquesta aportació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès s’inclourà al fons que, gestionat 
per l’Ajuntament de Solsona, es destinarà a futures actuacions al centre de recollida. 
 

5. Les noves inversions que, en endavant, s’hagin de dur a terme al centre de recollida es 
finançaran entre els ajuntaments usuaris en cada moment i en proporció al nombre 
d’habitants de cadascun. 

 
6. Pel que fa a les despeses ordinàries de manteniment del centre, la quantitat a assumir per 

cadascun dels ajuntaments usuaris es calcularà, amb caràcter anual, en funció del 
percentatge d’habitants de cada municipi en relació al total de la comarca (dades Idescat a 
1 de gener de l’any en curs).. 
 

7. L’Ajuntament de Pinell de Solsonès serà responsable de traslladar els gossos localitzats al 
seu municipi des del lloc on siguin recollits fins a les instal·lacions del centre de recollida. 
 

8. L’Ajuntament de Pinell de Solsonès abonarà 100,00 € per cada gos del seu municipi que 
ingressi a la centre, en concepte de despeses de gestió. 
 

9. Tant per a l’accés com per a la sortida d’aquests gossos de les instal·lacions, se seguirà 
en tot moment el “Protocol per a la gestió municipal de gossos”  redactat i aprovat per 
l’Ajuntament de Solsona, i que s’adjunta com a annex 1 al present conveni. 
 

10. En el cas que es localitzi un gos abandonat i el centre de recollida estigui plena, la 
Comissió de Seguiment del centre de recollida de gossos municipal decidirà les solucions 
possibles. 
 

11. L’Ajuntament de Pinell de Solsonès estarà representant a la Comissió de Seguiment del 
Centre de recollida de gossos municipal de Solsona (òrgan de seguiment de la gestió i 
dels treballs i  activitats i iniciatives que es realitzin al centre, creat a tal efecte per 
l’Ajuntament de Solsona), per un membre del Consell Comarcal del Solsonès. 

 
12. El termini de durada que es fixa per aquest contracte és de quatre anys, prorrogables per 

anualitats amb acord exprés de les parts. 
 

13. En cas d’incompliment manifest de les clàusules d’aquest conveni per part d’una de les 
parts signants, l’altra part podrà rescindir-lo unilateralment. 

 
14. En cas que es produeixin controvèrsies en la interpretació de les clàusules d’aquest 

conveni, en primera instància s’intentaran resoldre per la via administrativa. En cas que 
aquestes persisteixin, seran els tribunals de justícia corresponents els qui hauran de 
resoldre les possibles diferències d’interpretació del conveni.  

 
 
En prova de conformitat ho signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el 
lloc i data al començament indicats. 
 
 
    L’Alcalde de Solsona    L’Alcalde de Pinell de Solsonès 
 
 
David Rodríguez i González                       Benjamí Puig i Riu 


