
 

 
ACTA DEL 25 DE GENER DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDI NÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 01/18 
Data: 25 de gener de 2018 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Jaume Llorens Patau. 
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martin 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 9 d’octubre de2017, de les sessions extraordinàries dels dies 2 de 
novembre de 2017, 23 de novembre de 2017 i 18 de desembre de 2017, les quals 
s’aproven per unanimitat dels assistents. 
 

 
2. Revocació definitiva de l’ajut econòmic concedit a l’ADF Sòl Verd.  

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, en sessió de data 9 d’octubre 
de 2017 va acordar iniciar un expedient de revocació de l’ajut econòmic de 500,00 € 
concedit a l’ADF Sòl Verd per no haver-se realitzat l’actuació de vigilància contra 
incendis per a la qual li va se concedir un ajut per acord del ple de data 24 de maig 
de 2017. 
 
Atès que es va aprovar la bestreta del 100% de l’ajut concedit, que va ser abonada al 
compte corrent indicat a la sol·licitud d’ajut. 
 



 

Atès que va ser notificat en temps i forma l’acord esmentat i transcorregut el termini 
concedit, no s’han presentat al·legacions.   
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Revocar definitivament l’ajut concedit a l’ADF Sòl Verd de 500,00 € per 
acord de ple de data 24 de maig de 2017 per al pla de vigilància contra incendis de 
l’estiu, per no haver-se realitzat l’actuació per al qual va ser concedit.  
 
SEGON.- Requerir a l’ADF Sòl Verd que procedeixi al reintegrament dels 500,00 € 
abonats en concepte de bestreta de l’ajut concedit mitjançant l’ingrés de l’esmentada 
quantitat al compte corrent titularitat de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès següent: 
 
ES29 2100 0081 9602 0004 3034 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Armengol Riart Vilardell  en representació de 
l’ADF Sòl Verd.  
 
QUART.- 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 del programa de restauració voluntària  del projecte tècnic per 
a la clausura i restauració d’una bassa d’emmagatze matge de dejeccions 
ramaderes a la finca l’Avellana.  
 
Atès que en data 26 de juliol de 2017 el Sr. Martí Angrill Vilana com hereu del Sr. 
Ramon Angrill Caelles, presenta davant el registre general de l’Ajuntament de Pinell 
de Solsonès un escrit en el qual sol·licita: “(1) que es tingui per instada l’execució 
voluntària de la restauració de la bassa d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes 
situada a la finca l’Avellana per part del senyor Martí Angrill Vilana, hereu del senyor 
Ramon Angrill Caelles, (2) aprovi el Projecte tècnic per a la clausura i restauració 
d’una bassa d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes a la finca l’Avellana del 
TM de Pinell de Solsonès (Solsonès) que inclou el programa de restauració de la 
bassa i les obres necessàries per dur a terme la restauració; (3) atorgui la llicència 
per a l’execució de les obres necessàries per dur a la clausura i restauració de la 
bassa de conformitat amb el projecte i programa aprovats; i (4) apliqui la reducció del 
60% de l’import de la mulata de 40..000,00 € anul·lant la liquidació de 40.000,00 € 
aprovada pel Ple de 27 de desembre de 2011 i girant una nova liquidació per import 
de 16.000,00 €”.  
 
Atès que adjunta amb la sol·licitud el projecte tècnic que inclou les obres de 
restauració i el programa de restauració voluntària, signat per tècnic competent. 
 
Atès que, previ requeriment, l’interessat ha presentat en data 23 de novembre de 
2017 un nou projecte donant compliment a l’informe tècnic de data 8 de juny de 2012 
que consta a l’expedient de restauració de la legalitat urbanística i a l’informe emès 
per l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental de la Catalunya Central en data 29 de 
setembre de 2017, i visat pel Col·legi d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de 
Catalunya; així com l’assumeix de la direcció facultativa de l’obra. 
 
Atès que els serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès han emès en data 22 
de desembre de 2017 un informe tècnic de caràcter favorable a l’atorgament de la 



 

llicència urbanística per als treballs de clausura i restauració d’una bassa 
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes a la finca l’Avellana, al TM de Pinell de 
Solsonès, el qual s’adjunta a aquest acord.  
 
Vist l’article 123 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre Protecció de la legalitat urbanística, que estableix que “en qualsevol moment a 
l’execució forçosa d’una mesura de restauració adoptada o que es pugui adoptar, la 
persona obligada pot instar-ne l’execució voluntària mitjançant la presentació d’un 
programa de restauració davant l’òrgan competent per ordenar-ne l’execució forçosa, 
en el qual s’ha de fixar justificadament el termini necessari i suficient per executar-la. 
Si la restauració requereix un projecte tècnic d’obres per a la seva execució, la 
persona interessada ha de sol·licitar, simultàniament a la presentació del programa 
de restauració, el títol administratiu habilitant corresponent (...)”.  
 
Atès que no s’ha procedit per part de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a l’execució 
forçosa de les mesures de restauració de la realitat física alterada a la finca 
l’Avellana, com a conseqüència d’una bassa de purins construïda il·legalment.  
 
Atès que l’article 142 del mateix text legal disposa que “en qualsevol moment anterior 
a l’execució forçosa de la multa corresponent, les persones que assumeixin 
l’obligació de restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar 
els danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció corresponent, tenen dret 
a la reducció de la multa que els pertocaria d’acord amb els articles precedents en 
les condicions següents: (...) b) Del 60% si porten a terme voluntàriament l’execució i 
la indemnització corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en 
via administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de la 
sanció”, entenent-se per tant que cal haver dut a terme prèviament les mesures de 
restauració de la realitat física alterada per a poder determinar que es donen els 
supòsits establerts a l’esmentat article per a què sigui d’aplicació i en conseqüència 
aplicar la reducció de la sanció sol·licitada.  
 
Atès que en data 28 d’agost de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès va 
acordar la suspensió de l’execució de l’acte administratiu pel qual es va imposar una 
sanció de 40.000,00 € al Sr. Ramon Angrill Caelles com a resultat d’un expedient per 
infracció urbanística molt greu, fins a la resolució judicial que es dictés en el 
procediment judicial en curs contra l’expedient administratiu sancionador, i no s’ha 
procedit a l’execució forçosa de la multa imposada.  
 
Vist l’escrit presentat en data 24 de gener de 2018 per la representació legal del Sr. 
Ramon Angrill Caelles davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida 
en relació a Recurs 258/2012, en el qual es sol·licita que es tingui al Sr. Angrill per 
desistit de la continuació d’aquest procés, i en conseqüència, es procedeixi a 
declarar-lo finalitzat, s’ordeni l’arxiu de les actuacions de les accions judicials i la 
devolució de l’expedient administratiu a l’administració que el va tramitar.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el programa de restauració voluntària inclòs al “Projecte tècnic per 
a la clausura i restauració d’una bassa d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes 
a la finca “l’Avellana” TM de Pinell de Solsonès” que estableix un termini d’execució 
de les obres de clausura de la bassa de tres mesos i 30 dies per a les feines de 
restauració vegetal. 
 



 

SEGON.- Tenir per instada l’execució voluntària de la restauració de la bassa 
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes a la finca l’Avellana, i considerar 
assumida l’obligació de restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i 
d’indemnitzar els danys i perjudicis causats per part del Sr. Martí Angrill Vilana. 
 
TERCER.- Concedir llicència d’obres al Sr. Martí Angrill Vilana per a per executar les 
obres incloses en el al “Projecte tècnic per a la clausura i restauració d’una bassa 
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes a la finca “l’Avellana” TM de Pinell de 
Solsonès” presentat en data 23 de novembre de 2017, condicionat al compliment de 
totes les determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.  
 
Si fos necessari executar noves obres, no descrites, 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. 
 
QUART.- Requerir a l’interessat per a què, abans de l’inici de les obres, s’aporti un 
annex al projecte on s’incorporin les següents modificacions: 
 
- Cal que la plantació es faci en una superfície de 2.400 m² (i no 2.000 m² com 
descriu el projecte), per tant, la repoblació ha de ser amb plantes de roure i pinassa 
amb una densitat de plantació d’una planta per cada 10 m², amb un total de 240 
plantes.  
 
- Cal que s’actualitzi el pressupost aportat incorporant aquestes modificacions.   
 
CINQUÈ.- Requerir al promotor per a què aporti l’acta d’inici de les obres estesa per 
la direcció facultativa de les obres i un cop finalitzades, còpia del certificat final d’obra 
estès per la mateixa direcció. 
 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució a l’interessat en el termini de deu dies.  
 
SETÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

4. Assumptes sobrevinguts. 
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA 
per unanimitat: 
 
 
(1) Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d'execu ció de les obres de 
pavimentació del camí d'interès comarcal CIC-66, ca mí de Madrona a 
Cavallol, - Primera fase - al terme municipal de Pi nell de Solsonès 
(Comarca del Solsonès)”. 
 
Vist el “Projecte bàsic i d'execució de les obres de pavimentació del camí d'interès 
comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol, - Primera fase - al terme municipal de 
Pinell de Solsonès (Comarca del Solsonès)”, redactat pels serveis tècnics del Consell 



 

Comarcal del Solsonès, el qual té un pressupost d’execució per contracta de 
50.000,00 €.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d'execució de les obres de 
pavimentació del camí d'interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol, - 
Primera fase - al terme municipal de Pinell de Solsonès (Comarca del Solsonès)” 
amb un pressupost d’execució per contracta de 50.000,00 €, redactat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies, 
de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  

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, si s’escau, de la Moció en defensa d e les institucions de 
Catalunya i els seus representants electes.    

 
Tot seguit l’alcalde presenta al ple la següent moció: 
 
“La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans 
i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. 
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha 
defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en 
un context de diàleg polític. 
 
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el 
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per 
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest 
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, 
més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes 
les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de 
l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: 
recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat. 
 
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin 
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des 
del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les 
llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de 
novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la 
voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens. 
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa 
per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions 
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per 
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El 
Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via 
del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través 
de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la 
petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i 



 

alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha 
comportat haver de declarar davant d’un jutge. 
 
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura 
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre 
la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït 
les nostres institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del 
Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus 
responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar 
les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, 
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. 
També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de 
Catalunya del passat 21 de desembre. 
 
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè 
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va 
comportar que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin 
de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i 
empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes 
delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis 
consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el 
conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També 
s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa 
Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà 
després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra 
els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma 
preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional 
Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó 
des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. 
Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts 
càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.  
 
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en 
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en 
aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per 
mantenir-los a la presó.  
 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat 
de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les 
institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.  
 
Per aquests motius, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda: 
 
Primer.-  Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat 
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La 
legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan 
aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies 
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. 
 
Segon.-  Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions 
de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant 
per la via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com 



 

mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més 
basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.   
 
Tercer.-  Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants 
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en 
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi 
ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta. 
 
Quart.-  Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de 
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, 
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la 
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).” 
 
 Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció. 
 
 

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

 
Decret d’alcaldia núm. 85/17 de data 9 d’octubre de  2017, de sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’una subvenció de 71.837,70€ per a finançar les obres de 
condicionament i pavimentació de l’accés al nucli de Miravé per Vendrell (1 Fase). 
 
Decret d’alcaldia núm. 86/17 de data 11 d’octubre d e 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 87/17 de data 20 d’octubre d e 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 88/17 de data 20 d’octubre d e 2017, d’acceptació de la 
justificació de l’AMPA de la ZER del Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 89/17 de data 20 d’octubre d e 2017, d’aprovació del 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès per al condicionament de camins per a la prevenció d’incendis 
forestals.  
 
Decret d’alcaldia núm. 90/17 de data 20 d’octubre d e 2017, d’acceptació de la 
comunicació de la modificació no substancial del projecte anomenat “Projecte 
d’ampliació d’explotació porcina d’engreix “Ramaderia Valldecom” a la finca 
Valldecom, dins el TM de Pinell de Solsonès”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 91/17 de data 25 d’octubre d e 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 92/17 de data 27 d’octubre d e 2017, de sol·licitud de  
prestació del servei e-SET. 
 



 

Decret d’alcaldia núm. 93/17 de data 27 d’octubre d e 2017, d’aprovació de 
l’atorgament de les subvencions per a la instal·lació o millora d’un sistema 
d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant Climenç, dins el TM de Pinell de 
Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 94/17 de data 31 d’octubre d e 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 95/17 de data 7 de novembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 96/17, de data 14 de novembr e de 2017, d’adhesió al Pla 
Agrupat de Formació Continua 2018. 
 
 
Decret d’alcaldia núm. 97/17, de data 14 de novembr e de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 98/17, de data 15 de novembr e de 2017, de suspensió 
temporal del procediment sancionador per infracció urbanística pels fets que consten 
a l’expedient, duts a terme a la Casa Can Quel, del TM de Pinell de Solsonès, i de 
concessió de llicència d’obres per executar les obres incloses en el Projecte bàsic i 
executiu de restauració de la realitat física alterada a la masia Cal Quel. 
 
Decret d’alcaldia núm. 99/17, de data 23 de novembr e de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 100/17, de data 27 de novemb re de 2017,  de canvi de data 
de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 101/17, de data 29 de novemb re de 2017,  d’acceptació del 
canvi de titularitat de l’explotació ramadera porcina d’engreix “Setó” amb nova marca 
oficial. 
 
Decret d’alcaldia núm. 102/17, de data 1 de desembr e de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 103/17, de data 1 de desembr e de 2017, de declaració de 
la caducitat de l’expedient de llicència d’obres per a la rehabilitació de la masia 
Sangrà, pel que fa a l’actuació 2 (Reforma, ampliació i canvi d’ús d’agrícola a 
habitatge d’un cobert de planta baixa). 
 
Decret d’alcaldia núm. 104/17, de data 12 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 105/17, de data 19 de desemb re de 2017,  d’atorgament a 
la Fundació Marató de TV3 un ajut econòmic per un import de 100,00€, destinat a la 
recerca sobre les malalties infeccioses. 
 
Decret d’alcaldia núm. 106/17, de data 19 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 



 

Decret d’alcaldia núm. 107/17, de data 19 de desemb re de 2017,  d’habilitació com 
a interventor i secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el 
període vacacional de l’interventora i la secretària. 
 
Decret d’alcaldia núm. 108/17, de data 21 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 109/17, de data 22 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 110/17, de data 29 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 111/17, de data 29 de desemb re de 2017,  d’aprovació del 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès pel finançament de Polítiques de joventut recollit en el contracte 
programa exercici 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 112/17, de data 31 de desemb re de 2017,  d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
   
Decret d’alcaldia núm. 1/18, de data 8 de gener de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 2/18, de data 9 de gener de 2018, de donar-nos per 
assabentats de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell del TM de 
Pinell de Solsonès, el titular del qual és el Sr. Jaume Nieto Utrera.  
 
Decret d’alcaldia núm. 3/18, de data 16 de gener de  2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 4/18, de data 17 de gener de  2018, de modificació del titular 
de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell a favor de Casa 
Xarpell SL, i donar-nos per assabentats. 
  
Decret d’alcaldia núm. 5/18, de data 17 de gener de  2018, d’iniciació de 
l’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda en el padró 
municipal.  
 
Decret d’alcaldia núm. 6/18, de data 23 de gener de  2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 
6. Informes de presidència i regidories 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- S’ha rebut l’import corresponent a l’ajut de la gestió forestal sostenible de 
l’exercici 2017. 
 
Segon.- Informa que ja es disposa del parc de salut facilitat per la Diputació de Lleida 
i ara resta que el personal tècnic designat per la Diputació l’instal.li al costat del parc 
infantil del nucli de Sant Climenç. 



 

 
Tercer.- Per últim, fa saber als membres del ple que els propers dies 3 i 4 de febrer 
es celebrarà la prova esportiva de motor Bassella Race 1, un tram de la qual 
transcorre pel terme municipal de Pinell.  

 
 
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 
 

 

  


