
 
 

ACTA DE 2 DE NOVEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈ S 

 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 09/17 
Data: 2 de novembre de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 20:00 hores a 21:00 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. Aprovació prèvia del “Projecte d’execució de la instal·lació del centre de 

transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la se va línia alimentadora a 
la finca Xarpell del TM de Pinell de Solsonès”. 

 
Atès que en data 21 de febrer de 2017 Casa Xarpell SL va presentar a aquest 
ajuntament sol·licitud de llicència d’obres per a executar el “Projecte d’execució de la 
instal·lació del centre de transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la seva línia 
alimentadora”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Josep Tristany Casals 
adjuntant el corresponent Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte. 
 
Atès que l’expedient referenciat s’ha tramitat de conformitat amb el què disposa 
l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i consta a 
l’expedient tota la documentació necessària. 
 
Atès que s’ha procedit al tràmit d’informació pública de l’expedient, mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 54, de data 17 de març de 2017, i al 
taulell d’edictes municipal, i consta a l’expedient el certificat de la secretària pel qual 
s’acredita que no s’han presentat al·legacions.  
 



Atès que s’han rebut els informes de caràcter favorable de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i de l’Oficina Tècnica 
d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (Departament 
de Territori i Sostenibilitat).  
 
Vist l’informe de compatibilitat urbanística favorable emès pels serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Solsonès.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment el “Projecte d’execució de la instal·lació del 
centre de transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la seva línia alimentadora”, 
d’acord amb el disposat a l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer i fer tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central per a l’aprovació definitiva del projecte.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Laia Torrent Comella, en representació de 
Casa Xarpell, SL. 
 
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. Sol·licitud de llicencia d’obres de la Sra. Sara  Esteve Gilibert i de 

bonificació de la quota de l’Impost de Construccion s, Instal·lacions i 
Obres. 

 
(Abans de la deliberació i votació d’aquest punt, l’alcalde  Benjamí Puig, abandona la 
sala, per trobar-se afectat per una causa d’incompatibilitat).  
 
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per 
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges 
ubicats al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.  
 
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la 
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. Sara Esteve Gilibert per 
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al 
domicili ubicat al C/ Mn. Jaume Caelles, núm. 12, del nucli del Sant Climenç, all TM 
de Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 
2.834,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la 
quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà 
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 
 



Vist l’informe de caràcter favorable emès per la tècnica del Consell Comarcal del 
Solsonès Alba Colell Roure en data 31 d’octubre de 2017, el qual s’adjunta darrera la 
llicència.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. Sara Esteve Gilibert per a portar a 
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de 
l’instal·lador Ramon Espuga Vilardell SLU núm. 091017 de data 9 d’octubre de 2017, 
per als treballs d’instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a realitzar 
per la instal·lació d’aigua calenta sanitària a la coberta de l’immoble situat al carrer 
Mn. Jaume Caelles núm.12, en el nucli urbà de Sant Climenç, dins el TM de Pinell de 
Solsonès, condicionada al compliment de totes les determinacions incloses  a 
l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la 
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els 
valors arquitectònics de la casa. La col·locació de la placa haurà d’estar situada en el 
mateix pla de la coberta i seguint el seu pendent, amb una ocupació màxima del 25% 
de la superfície de la vessant on es col·loquin, i caldrà que se situïn com a mínim a 1 
m de les edificacions veïnes i dels voladius de les cobertes. 
 
En el cas de ser necessari la instal·lació d’una bastida de més de 6m d’alçada, caldrà 
aportar un assumeix de direcció facultativa de l’obra per part d’un tècnic competent.  
  
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no 
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o 
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es 
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les 
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en el  
termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que s’entendrà 
concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquesta 
es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de les obres 
respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota 
vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les 
Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la 
resta de l’edificació pendent d’execució. 
 
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable, 
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al 
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al 
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013. 

 
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
ICIO 1,5 % PEM (2.834,00 €) =   42,51 € 
Bonificació 95% sobre 42,51 € = 40,38 € 
TOTAL IMPORT ICIO = 2,12 € 
 



TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Sara Esteve Gilibert.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació 
necessària per a fer efectius aquests acords.  
 

 
3. Sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Jaume V endrell Vilaseca i de 

bonificació de la quota de l’Impost de Construccion s, Instal·lacions i 
Obres. 
 
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per 
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges 
ubicats al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.  
 
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la 
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Jaume Vendrell Vilaseca per 
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a 
la Casa Monroig, ubicada al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès, 
adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 2.834,00 € de 
l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà 
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per la tècnica del Consell Comarcal del 
Solsonès Alba Colell Roure en data 2 de novembre de 2017, el qual s’adjunta darrera 
la llicència.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca per a portar a 
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de 
l’instal·lador Ramon Espuga Vilardell SLU núm. 101017 de data 10 d’octubre de 
2017, per als treballs d’instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a 
realitzar per la instal·lació d’aigua calenta sanitària a la coberta de l’immoble 
anomenat Casa Monroig situada al nucli urbà de Sant Climenç, dins el TM de Pinell 
de Solsonès, condicionada al compliment de totes les determinacions incloses  a 
l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la 
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els 
valors arquitectònics de la casa. La col·locació de la placa haurà d’estar situada en el 
mateix pla de la coberta i seguint el seu pendent, amb una ocupació màxima del 25% 
de la superfície de la vessant on es col·loquin, i caldrà que se situïn com a mínim a 1 
m de les edificacions veïnes i dels voladius de les cobertes. 
 



En el cas de ser necessari la instal·lació d’una bastida de més de 6m d’alçada, caldrà 
aportar un assumeix de direcció facultativa de l’obra per part d’un tècnic competent.  
  
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no 
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o 
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es 
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les 
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en el  
termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que s’entendrà 
concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquesta 
es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de les obres 
respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota 
vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les 
Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la 
resta de l’edificació pendent d’execució. 
 
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable, 
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al 
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al 
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013. 
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
ICIO 1,5 % PEM (2.834,00 €) =   42,51 € 
 Bonificació 95% sobre 42,51 € = 40,38 € 
TOTAL IMPORT ICIO = 2,12 € 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació 
necessària per a fer efectius aquests acords.  

 
 

4. Sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Joan Es teve Gilibert i de 
bonificació de la quota de l’Impost de Construccion s, Instal·lacions i 
Obres. 
 
(Abans de la deliberació i votació d’aquest punt, l’alcalde  Benjamí Puig, abandona la 
sala, per trobar-se afectat per una causa d’incompatibilitat).  
 
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per 
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges 
ubicats al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.  
 
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la 
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Joan Esteve Gilibert per a 
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al 
domicili ubicat al C/ Major, núm. 9 (Casa Viles), del nucli del Sant Climenç, all TM de 



Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 
2.834,00 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la 
quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà 
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per la tècnica del Consell Comarcal del 
Solsonès Alba Colell Roure en data 31 d’octubre de 2017, el qual s’adjunta darrera la 
llicència.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Joan Esteve Gilibert per a portar a terme 
les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador 
Ramon Espuga Vilardell SLU núm. 061017 de data 6 d’octubre de 2017, per als 
treballs d’instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a realitzar per la 
instal·lació d’aigua calenta sanitària a la coberta de l’immoble situat al carrer Major 
núm. 9 (Casa Viles) en el nucli urbà de Sant Climenç, dins el TM de Pinell de 
Solsonès, condicionada al compliment de totes les determinacions incloses  a 
l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la 
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els 
valors arquitectònics de la casa. La col·locació de la placa haurà d’estar situada en el 
mateix pla de la coberta i seguint el seu pendent, amb una ocupació màxima del 25% 
de la superfície de la vessant on es col·loquin, i caldrà que se situïn com a mínim a 1 
m de les edificacions veïnes i dels voladius de les cobertes. 
 
En el cas de ser necessari la instal·lació d’una bastida de més de 6m d’alçada, caldrà 
aportar un assumeix de direcció facultativa de l’obra per part d’un tècnic competent.  
  
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no 
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o 
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es 
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les 
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en el  
termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que s’entendrà 
concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquesta 
es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de les obres 
respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota 
vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les 
Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la 
resta de l’edificació pendent d’execució. 
 



SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable, 
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al 
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al 
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013. 
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
ICIO 1,5 % PEM (2.834,00 €) =   42,51 € 
 Bonificació 95% sobre 42,51 € = 40,38 € 
TOTAL IMPORT ICIO = 2,12 € 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Sara Esteve Gilibert.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació 
necessària per a fer efectius aquests acords.  
 
 

5. Sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Marc An grill Gangolells i de 
bonificació de la quota de l’Impost de Construccion s, Instal·lacions i 
Obres. 

 
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per 
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges 
ubicats al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.  
 
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la 
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Marc Angrill Gangolells per 
a portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al 
domicili ubicat al C/ Mn. Jaume Caelles, núm. 9, del nucli del Sant Climenç, all TM de 
Pinell de Solsonès, adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 
3.791,20 € de l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la 
quota resultant de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà 
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per la tècnica del Consell Comarcal del 
Solsonès Alba Colell Roure en data 2 de novembre de 2017, el qual s’adjunta darrera 
la llicència.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Marc Angrill Gangolells per a portar a 
terme les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost 
d’Instal·lacions Elca SL núm. 200I de data 17 d’octubre de 2017, per als treballs 
d’instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a realitzar per la instal·lació 



d’aigua calenta sanitària a la coberta de l’immoble situat al carrer Mn. Jaume Caelles 
núm. 9 en el nucli urbà de Sant Climenç, dins el TM de Pinell de Solsonès, 
condicionada al compliment de totes les determinacions incloses  a l’informe tècnic 
que s’adjunta.  
 
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la 
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els 
valors arquitectònics de la casa. La col·locació de la placa haurà d’estar situada en el 
mateix pla de la coberta i seguint el seu pendent, amb una ocupació màxima del 25% 
de la superfície de la vessant on es col·loquin, i caldrà que se situïn com a mínim a 1 
m de les edificacions veïnes i dels voladius de les cobertes. 
 
En el cas de ser necessari la instal·lació d’una bastida de més de 6m d’alçada, caldrà 
aportar un assumeix de direcció facultativa de l’obra per part d’un tècnic competent.  
  
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no 
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o 
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es 
faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les 
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en el  
termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que s’entendrà 
concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquesta 
es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de les obres 
respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota 
vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les 
Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la 
resta de l’edificació pendent d’execució. 
 
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable, 
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al 
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al 
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013. 
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
ICIO 1,5 % PEM (3.791,20 €) =   56,86 € 
 Bonificació 95% sobre 56,86 € = 54,01 € 
TOTAL IMPORT ICIO = 2,85 € 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Marc Angrill Gangolells.  
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació 
necessària per a fer efectius aquests acords.  
 

 
6. Sol·licitud de llicència d’obres del Sr. Jaume L lorens Patau i de 

bonificació de la quota de l’Impost de Construccion s, Instal·lacions i 
Obres. 

 



(Abans de la deliberació i votació d’aquest punt, el regidor Jaume Llorens Patau, 
abandona la sala, per trobar-se afectat per una causa d’incompatibilitat).  
 
Vist l’expedient tramitat en aquest ajuntament per a la concessió de subvencions per 
a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar als habitatges 
ubicats al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.  
 
Atès que l’execució de les actuacions subvencionades requereix prèviament la 
concessió de la preceptiva llicència d’obres per part de l’administració municipal.  
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. Jaume Llorens Patau per a 
portar a terme la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a la 
Casa Pastisser, ubicada al nucli del Sant Climenç, all TM de Pinell de Solsonès, 
adjuntant a la instància un pressupost d’execució material de 2.834,00 € de 
l’empresa instal·ladora, i de sol·licitud d’una bonificació del 95 % de la quota resultant 
de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
Vist l’article 6è de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres aprovat per aquest ajuntament, que estableix que “es concedirà 
una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per la tècnica del Consell Comarcal del 
Solsonès Alba Colell Roure en data 2 de novembre de 2017, el qual s’adjunta darrera 
la llicència.  
 
El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau per a portar a terme 
les obres indicades en la sol·licitud i detallades en el pressupost de l’instal·lador 
Ramon Espuga Vilardell SLU núm. 051017 de data 5 d’octubre de 2017, per als 
treballs d’instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’energia solar a realitzar per la 
instal·lació d’aigua calenta sanitària a la coberta de l’immoble Casa Pastisser, situat 
al nucli urbà de Sant Climenç, dins el TM de Pinell de Solsonès, condicionada al 
compliment de totes les determinacions incloses  a l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Així mateix, caldrà que la instal·lació solar tèrmica a situar sobre la coberta de la 
casa, s’ubiqui de manera que no representi un impacte visual o negatiu sobre els 
valors arquitectònics de la casa. La col·locació de la placa haurà d’estar situada en el 
mateix pla de la coberta i seguint el seu pendent, amb una ocupació màxima del 25% 
de la superfície de la vessant on es col·loquin, i caldrà que se situïn com a mínim a 1 
m de les edificacions veïnes i dels voladius de les cobertes. 
 
En el cas de ser necessari la instal·lació d’una bastida de més de 6m d’alçada, caldrà 
aportar un assumeix de direcció facultativa de l’obra per part d’un tècnic competent.  
  
L’atorgament d’aquesta llicència no inclou cap altra tipus d’obra o treball, per tant, no 
es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fossin obres addicionals, o 
executar noves obres, no descrites en la sol·licitud, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. Cal que l’execució de les obres es 



faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i amb el compliment de totes les 
mesures de seguretat pel personal que durà a terme les obres. 
 
La llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte quan l’obra no es comenci en el  
termini d’un any, o no finalitzi en el termini de tres anys, a partir de la data de la 
notificació de la llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga, que s’entendrà 
concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre que aquesta 
es sol·liciti abans del termini previst pel començament i acabament de les obres 
respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota 
vegada quedarà subjecte al pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les 
Normes de càlcul per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la 
resta de l’edificació pendent d’execució. 
 
SEGON.- Concedir la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) atès l’especial interès de l’actuació per al consum d’energia renovable, 
així com la contribució que el consum que aquesta energia suposa per al respecte al 
medi ambient, tal i com es va comprometre aquest ajuntament mitjançant l’adhesió al 
Pacte dels Alcaldes aprovat en data 17 de desembre de 2013. 
Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord 
amb el següent detall: 
 
ICIO 1,5 % PEM (2.834,00 €) =   42,51 € 
 Bonificació 95% sobre 42,51 € = 40,38 € 
TOTAL IMPORT ICIO = 2,12 € 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Llorens Patau. 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar la documentació 
necessària per a fer efectius aquests acords.  
 
 

7. Aprovació de la pròrroga del període de justific ació de les despeses 
d’instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitamen t d’energia solar al 
nucli de Sant Climenç. 

 
Atès que per acord de ple de data 27 de juliol de 2017 es van aprovar 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, al TM de Pinell de Solsonès” 
en els quals s’establia que el termini d’execució i justificació de les actuacions 
finalitzava el dia 30 de novembre de 2017. 
 
Atès que és voluntat d’aquest òrgan plenari la modificació dels terminis aprovats 
prèviament per a l’execució i justificació de les actuacions subvencionades.  
 
 Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar 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, al TM de Pinell de Solsonès aprovades pel ple en data 27 de juliol de 2017, 
concretament les bases 1ª, 8ª i 10ª, substituint el text: “30 de novembre de 2017” pel 
text “31 de desembre de 2017”.  
 
SEGON.- Fer publicitat d’aquesta modificació mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la pàgina web 
municipal.  



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

 
8. Aprovació del programa de restauració voluntària  de l’expedient de 

restitució de la legalitat urbanística de Cal Quel.   
 
Atès que per decret d’alcaldia de data 10 de març de 2017 es va incoar procediment 
sancionador i de restauració de la legalitat urbanística de la realitat física alterada a 
la masia Cal Quel, al TM de Pinell de Solsonès. 
 
Atès que el Sr. Ramon Ribera Pallissa ha presentat a aquest ajuntament un 
programa de restauració voluntària en el qual es concreten les mesures concretes a 
adoptar, així com la fixació justificada del termini necessari i suficient per executar les 
obres.  
 
Atès que, simultàniament, l’interessat ha presentat un projecte tècnic i ha sol·licitat 
l’oportuna llicència d’obres per a executar les mesures de restauració. 
 
Vist el què disposen els articles 123 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el Programa de Restauració voluntària de la realitat física alterada 
a la masia Cal Quel presentat pel Sr. Ramon Ribera Pallisa.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
9. Aprovació, si s’escau de la moció per exigir la llibertat immediata dels 

presidents de l’ANC i Òmnium Cultural.  
 
Seguidament l’alcalde presenta la ple la següent moció: 
 
“El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre 
amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 
eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 



No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia 
d’una dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 
moció. 
  
SISÈ.- 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. 
 
 

10. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’equip de Sant Climent a la Lliga 
Comarcal de Botifarra. 
 
Vista la sol·licitud del Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de 
Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra, presentada a aquest Ajuntament 
amb registre d’entrada número 561 de data 10 d’octubre de 2017, en la qual es 
demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses ocasionades per la 
participació a la lliga comarcal de botifarra 2017-2018. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 



PRIMER.- Atorgar a l’equip de botifarra de Sant Climenç. un ajut econòmic per un 
import de 300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la participació a la 
lliga comarcal de botifarra 2017-2018. 
 
SEGON.- Aprovar el pagament de 300 € en concepte de bestreta del 100% de l’ajut 
concedit, amb càrrec al pressupost vigent d’aquest ajuntament.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Gaspar Serra Moncunilll, responsable de 
l’equip de Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords. 
 
 

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


