
 

 
ACTA DEL 9 D’OCTUBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 08/17 
Data: 9 d’octubre 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 la regidora Vanessa Ginestà Capdevila i el regidor  
Jaume Llorens Patau. 
   
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 27 de juliol de 2017 i de la sessió extraordinària d’ 1 de setembre de 
2017, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

 

2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017. 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 06 d’octubre aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit, i en la mateixa data la 
intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe el qual va concloure que 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 unanimitat s'adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de 
suplements de crèdit provinents de majors ingressos, amb  el següent detall: 
 
 



 

 
 
 

Capítol Article Concepte   

 

Augment Ingressos 

4 454/465.07 CONVENI CCS CAMÍ MIRAVÉ 

 

172,95 

 2 920/213.00 INSPECCIÓ INSTAL ELEC AJ 

 

310,37 

 2 454/210.00 MANTENIMENT CAMINS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

 

24.857,99 

 2 920/227.06 ESTUDIS I PROJECTES TÈCNICS 

 

1.500,00 

 2 920/226.04 DESPESA DEFENSA JURÍDICA 

 

11.618,71 

 4 334/480.03 OMNIUM 

 

15,00 

 4 454/465.08 CONVENI CCS CONDIC CAMINS PREVENCIÓ INCENDIS 

 

1.426,57 

 2 912/226.01 ATENCIONS PROTOCÀRIES SANT GALDERIC 

 

300,00 

 4 461.00 SUBV. SUBMINISTRES DL 

  

647,33 

4 450.80 PUOSC MANTENIMENT CAMINS 

  

19.010,47 

4 450.80 SUBV. GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

  

20.543,79 

        40.201,59 40.201,59 

 
L'expedient s'exposarà al públic 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. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la moció de condemna a la brutalitat policial de 
l’Estat a Catalunya. 
 
Seguidament l’alcalde presenta la ple la següent moció: 
 
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 
de setge i por. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA: 
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris. 



 

 
 
 
 
SEGON.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials 
d’ahir a Catalunya.  
 
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
QUATRE.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, 
Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat 
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja 
dipositat dins d’urnes requisades. 
 
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya. 

 
VUITÉ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords”. 
 
Sotmesa a votació, S’APROVA per unanimitat la moció i s’acorda trametre-la a l’ACM 
i a l’AMI als efectes oportuns  

 
 

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

(1) Aprovació de factures. 
 
Vista la factura núm. 57 emesa per Josep Ribera Pallisa per import de 24.857,99 € 
en concepte d’adjudicació dels treballs inclosos al “Projecte simplificat d’actuacions 
en camins forestals 82017) – Gestió Forestal Sostenible”, efectuada pel ple de 
l’ajuntament el dia 1 de setembre de 2017.  
 
Atès que l’import de la factura esmentada supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost vigent d’aquest ajuntament, l’òrgan competent per a la seva aprovació és 
el ple de l’ajuntament.  
 
 



 

 
 
 
Per l’exposat, el ple de de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la factura núm. 57 emesa per Josep Ribera Pallisa per import de 
24.857,99 € en concepte d’adjudicació dels treballs inclosos al “Projecte simplificat 
d’actuacions en camins forestals 82017) – Gestió Forestal Sostenible”, 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.  

 

 
(2) Sol·licitud de modificació del concepte de l’ajut econòmic concedit a 

l’ADF Sòl Verd, per al pla de vigilància d’incendis de l’estiu.   
 

Atès que per acord de ple de data 24 de maig de 2017 el ple de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès va atorgar un ajut econòmic de 500,00 € a l’ADF Sòl Verd per a fer front a 
les despeses del pla de prevenció i vigilància d’incendis de l’estiu 2017, i va aprovar el 
pagament d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit, de conformitat amb les dades 
consignades en el formulari de sol·licitud.  

 
Atès que en data 30 d’agost de 2017 el Sr. Armengol Riart Vilardell, en representació de 
l’ADF Sòl Verd, presenta escrit al registre general d’aquest ajuntament, exposant que no 
s’ha dut a terme el pla de vigilància de prevenció i dissuasió d’incendis forestals de 
l’estiu 2017, i sol·licitant alhora que es mantingui l’ajut concedit per a fer front a 
despeses d’adquisició de material per a extinció d’incendis.  
 
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.- Iniciar un expedient de revocació l’ajut econòmic de 500,00 € concedit a 
l’ADF Sòl Verd per acord de ple de data 24 de maig de 2017, per no haver-se 
realitzat l’actuació per a la qual es va concedir la subvenció. 
 
SEGON.- atorgar a l’interessat un termini de 15 dies per a la presentació de les 
al·legacions que consideri oportunes, així com per a la presentació dels documents 
que estimi pertinents per a la defensa dels seus drets.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Armengol Riart Vilardell  en representació de 
l’ADF Sòl Verd.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

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



 

 
 
 
 
Decret d’alcaldia núm. 64/17 de data 28 de juliol de 2017, d’increment del salari 
del personal laboral d’aquest ajuntament en un 1% amb efectes del dia 1 de gener de 
2017, de conformitat amb l’establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 65/17 de data 1 d’agost de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 66/17 de data 1 d’agost de 2017, d’acceptació de la 
subvenció de 154,07 euros atorgada pel Consell Comarcal del Solsonès per tal de 
finançar part de les despeses d’edició del full informatiu de Pinell de Solsonès. 

 
Decret d’alcaldia núm. 67/17 de data 16 d’agost de 2017, d’habilitació com a 
interventor/a accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període 
comprès entre els dies 16 d’agost de 2017 i el 27 d’agost de 2017 (ambdós inclosos), 
a la persona que ocupi el càrrec de secretaria d’aquest Ajuntament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 68/17 de data 18 d’agost de 2017, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Pere Selva Rossells per a la reparació de la teulada i la façana de la 
Casa Torralta, del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 69/17 de data 18 d’agost de 2017, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Marc Angrill Gangolells per a la realització dels moviments de terres 
necessaris per a la millora d’una finca agrària. 
 
Decret d’alcaldia núm. 70/17 de data 25 d’agost de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 71/17 de data 25 d’agost de 2017, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 
l’exercici 2017 i següents, al Sr. Ismael Solé Vila, atès que l’antiguitat dels vehicles 
és superior a 25 anys. 
 
Decret d’alcaldia núm. 72/17 de data 25 d’agost de 2017, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Ramon Ribera Pallissa per a executar les obres incloses en la 
sol·licitud de llicència d’obres, definides també en el Projecte bàsic i d’execució de la 
reconstrucció de la masia Cal Quel, dins el TM de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 73/17 de data 29 d’agost de 2017, d’acceptació de la 
justificació presentada pel Sr. Josep Rosells Capdevila i procedir al pagament de 
l’ajut de 300,00 euros per fer front a les despeses d’organització de la Festa Major de 
Madrona. 

 
Decret d’alcaldia núm. 74/17 de data 30 d’agost de 2017, d’acceptació de la 
subvenció de 14.949,77 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de 
finançar les obres de rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç 4-Fase. 
 
Decret d’alcaldia núm. 75/17, de data 1 de setembre de 2017, d’autorització al 
Consell Comarcal del Solsonès a dur a terme les actuacions incloses en la “Memòria 
Valorada 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– Anualitat 2017”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 76/17, de data 7 de setembre de 2017, de manifestació del 
ple suport al Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. 
 
Decret d’alcaldia núm. 77/17, de data 12 de setembre de 2017, d’aprovació de 
l’obertura de convocatòria per a la concessió de subvencions 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, d’acord amb les bases reguladores aprovades per aquest ple en 
sessió de data 27 de juliol de 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 78/17, de data 13 de setembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 79/17, de data 20 de setembre de 2017, de sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’una subvenció de 19.146,47 € per a finançar despeses 
d’arrendaments i subministraments de les anualitats 2017, 2018 i 2019`. 
 
Decret d’alcaldia núm. 80/17, de data 20 de setembre de 2017, de no acceptació 
de la comunicació ambiental per al desenvolupament d’una activitat artesanal 
d’elaboració de vi a la Masia Tonicoll. 
 
Decret d’alcaldia núm. 81/17, de data 25 de setembre de 2017, de canvi de data 
de la sessió ordinària del ple. 
 
Decret d’alcaldia núm. 82/17, de data 29 de setembre de 2017, de donació per 
finalitzat l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de  la inscripció al padró 
municipal d’habitants de Pinell de Solsonès del Sr. Nagy Vlad Doru i procedir a l’arxiu 
de les actuacions. 
 
Decret d’alcaldia núm. 83/17, de data 29 de setembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 84/17 de data 2 d’octubre de 2017, d’adhesió de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a l’aturada general convocada per al dia 3 
d’octubre de 2017, per la qual romandran tancades les oficines i instal·lacions 
municipals. 
 

 

6. Informes de presidència i regidories 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que ha finalizat el termini de compte a plaç fix que l’ajuntament tenia 
contractat amb l’entitat “La Caixa” i que actualment els interessos que s’ofereixen des 
de l’entitat bancària és el 0%.  
 
Segon.- Informa que aquest dissabte es durà a terme la sortida amb veïns i veïnes 
del municipi a Rupit i Tavertet i el proper diumenge es celebraran les jornades de 
Sant Galderich al municipi. Econòmicament es col·laborarà amb 300 €. 



 

 
 
 
La regidora Mariona Martín manifesta que va contactar amb el Departament de 
Joventut del Consell Comarcal per dur organitzar el curs de zumba però encara no 
s’han resolt els ajuts per part de la Direcció General de Joventut i per tant, encara no 
es pot contractar l’actuació. 
 

 

7. 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 
 
 


