
 
 

ACTA DE 1 DE SETEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈ S 

 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 07/17 
Data: 1 de setembre de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:30 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. 
 
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. Adjudicació de les obres incloses al “Projecte s implificat d’actuacions 

en camins forestals (2017) - Gestió Forestal Sosten ible”. 
 
Atès que per acord de ple de data 26 de gener de 2017 va aprovar inicialment el 
“Projecte simplificat d’actuacions en camins forestals (2017) – Gestió Forestal 
Sostenible”, redactat pel tècnic Raimon Guitart i Garcia, la qual té un pressupost 
d’execució per contracta de 24.989,26 €,  i que va ser exposat al públic mitjançant 
anunci al BOP núm. 23, de 2 de febrer de 2017. 
 
Atès que per finançar les actuacions incloses en el projecte esmentat, es va sol·licitar 
un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins el marc de 
la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible exercici 2016.  
 
Atès que per Resolució de la Directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del 
Medi de data 17 de juliol de 2017 s’ha concedit un ajut de 20.543,79 € per a 
l’execució material de les obres incloses en el projecte.  
 
Vist el Modificat núm. 1 del Projecte simplificat d’actuacions en camins forestals 
(2017) – Gestió Forestal Sostenible-“, amb un pressupost d’execució material de 



l’obra de 20.543,79 €, del qual s’ha exclòs un concepte no subvencionable pels ajuts 
esmentats. 

 

Atès que, iniciat l’expedient de contractació de les obres, 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 20.543,79 €. 
 
Atès que es va acordar pel ple de la corporació que l’únic criteri a valorar a efectes 
de l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa consistiria en la proposta de millores que 
realitzés l’empresa licitant, consistents en l’execució addicional a càrrec del licitador 
de partides d’obra que constin com a tals en el pressupost que forma part integrant 
del projecte tècnic que serveix de base a la licitació i d’obligada execució addicional a 
l’obra projectada.  
 
Atès que s’han rebut les ofertes que tot seguit es relacionen: 
 
- Transports i Excavacions Josep Ribera Pallissa 

Millora: “arranjament de 100 metres lineals més de camí, desbrossada, 
consolidació de la plataforma i reconstrucció dels trenca aigües”. 
 

- Joan Seuba Segarra 
Millora: “que en aquest treball, es realitzarà una millora en quan al desbrossament i 
arranjament del terra de 40mts lineals”. 
 

- Contenidors Territorials 1200, SL 
Millora: “amb aquest pressupost s’hi farà una millora de 20 ml x 3,5 d’amplada”. 
 

Atès que la oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa Transports i 
Excavacions Josep Ribera Pallissa per ser la que proposa un major nombre de metres 
lineals addicionals.  
 
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. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallissa els 
treballs inclosos en el “Projecte simplificat d’actuacions en camins forestals (2017) – 
Gestió Forestal Sostenible” (Modificat núm. 1), per import total de 24.857,99 €, 



d’acord amb la oferta presentada per aquesta empresa, i procedir a la signatura del 
pertinent contracte d’obres. 
 
SEGON.- Notificar al Sr. Josep Ribera Pallissa, 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. 
 
 

2. Aprovació de la certificació d’obra (única), de les obres de rehabilitació 
de l’església de Sant Climenç. 

 
Vista la certificació d’obra (única) de l’obra de rehabilitació interior de l’església de 
Sant Climenç 4-fase emesa pel tècnic director de l’obra Jaume Cuadrench Bertran en 
data 31 d’agost de 2017, per import de 16.647,62 €, executats durant el mesos de 
juliol i agost de 2017.  
 
Atès que per l’import de la present certificació 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 la certificació d’obra (única) emesa pel tècnic director de l’obra 
Jaume Cuadrench Bertran en data 31 d’agost de 2017, per import de 16.647,62 €, 
executats durant els mesos de juliol i agost de 2017.  
 
SEGON.- 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 la factura n. 1 de Xav ier Ramellat Angrill. 
 
Vista la factura núm. 1, emesa per Xavier Ramellat Angrill, per import de 16.647,63 € 
pels treballs adjudicats pel ple de data 30 de març de 2017 per dur a terme les obres 
incloses a la “Memòria valorada de rehabilitació de l’església de Sant Climenç”. 
 

Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’esmentada factura és el ple de 
l’ajuntament, ja que l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris 
establerts al pressupost vigent, i de conformitat amb l’establert a la Llei de Bases de 
Règim Local i a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la factura núm. 1, emesa per Xavier Ramellat Angrill, per import de 
16.647,63 € en concepte dels treballs adjudicats pel ple en data 30 de març de 2017 
per a dur a terme les obres incloses a la “Memòria valorada de rehabilitació de 
l’església de Sant Climenç”, amb imputació a la corresponent aplicació pressupostària 
del pressupost vigent i procedir al seu pagament.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  



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


