ACTA DEL 26 DE MARÇ DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 03/18
Data: 26 de març de 2018
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:10 hores a 20:15 hores
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Vanessa Ginestà Capdevila
Florenci Rosells Capdevila

Excusen la seva absència els regidors Mariona Martin Grau i Jaume Llorens
Patau.
José Antonio Romero Tomás, secretari accidental.
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 al secretari que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària de 25 de gener de 2018, i de la sessió extraordinària de 26 de febrer de
2018, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2.

Adjudicació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal
CIC-66. Camí de Madrona a Cavallol (primera fase).
Atès que per acord de ple de data 25 de gener de 2018 es va 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)”, redactat pel tècnic del Consell Comarcal del
Solsonès Antoni Albalate Bosquet, el qual té un pressupost d’execució per contracta
de 50.000,00 euros, i que va ser exposat al públic mitjançant anunci al BOP núm. 30,
de 12 de febrer de 2018, sense que es presentessin al·legacions.
Atès que, iniciat l’expedient de contractació de les obres incloses a l’esmentat
projecte, van ser sol·licitats pressupostos a tres empreses degudament capacitades,

per ser d’import superior a 3.000 € i d’acord amb les bases d’execució del pressupost
municipal.
Atès que s’han rebut les ofertes que tot seguit es relacionen:
- M i j Gruas

61.534,16 € (inclòs IVA)

- CAOPSA, Constructora Auxiliar d’Obra Pública, SL 50.000,00 € (inclòs IVA)
- Romà Infraestructures i Serveis, SAU

65.123,11 € (inclòs IVA)

Atès que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa CAOPSA,
Constructora Auxiliar d’Obra Pública, SL, per ser la més avantatjosa
econòmicament.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses en el projecte
esmentat, així com per a l’aprovació del mateix, 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.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Per tot això, el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per a la
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),
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat pel tècnic del Consell Comarcal
del Solsonès Antoni Albalate Bosquet.
SEGON.- Adjudicar l’obra a favor de l’empresa CAOPSA, Constructora Auxiliar
d’Obra Pública, SL, el contracte menor d’obres, per a l’execució de les obres incloses
al “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)” per import total de 50.000,00 €.
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres.
QUART.- Aprovar la despesa de 50.000,00 € per a l’execució de les obres abans
esmentades amb aplicació a la partida 682.00/450 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es
tramiti el pagament si s’escau.
SISÈ- Notificar aquesta aquest acord a la persona adjudicatària 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.

3. Designació dels dies de festa local del municipi de per a l’exercici 2019.
Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies on es sol·licita
que s’estableixin dos dies de festa local per a l’any 2019, advertint que no es
poden escaure en diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials.
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, i
l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm.7381, de 31 de
maig de 2017.
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels assistents:
PRIMER.- Establir els dies 4 de març i 17 de maig de 2019 com a dies de festa
local al municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2019.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Família per tal que en tinguin constància als efectes oportuns.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots
aquells documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.

4. Ratificació del decret de modificació de crèdit 1/2018.
Atès que en data 9 de març de 2018 l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant decret
d’alcaldia núm. 24/18, va resoldre aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.
1/2018, del pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, i que literalment
transcrit diu:
“ Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/ 2018, en la
modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de l'Interventor
General.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les Bases d'Execució del vigent Pressupost
en relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44 del Reial decret
500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei 39/1988, de
28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en Matèria de Pressupostos
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018, del Pressupost vigent en
la modalitat de generació de crèdit, d'acord al següent detall 1:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Progr.

Econòmica

920

625.00

Adquisició
taules i cadires
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits

0

1.012,77

1.012,77

0

1.012,77

1.012,77

finals

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents:

Altes en Conceptes d'Ingressos
Descripció

Euros

Subv IEI

821,50

TOTAL INGRESSOS

821,50

Aplicació econòmica
Cap.

Art.

Conc.

7

760

01

JUSTIFICACIÓ
Per procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable:
El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació de l’institut
d’Estudis Ilerdencs
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.”

Atès que és procedent la ratificació per l’òrgan plenari de la resolució d’alcaldia
esmentada.
Per tot això, per unanimitat dels assistents S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d’alcaldia número 24/18, identificat a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

5. Ratificació del decret d’inici de l’expedient de contractació de les obres de
pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a
Cavallol (Segona fase).
Atès que en data 26 de febrer de 2018 l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant
decret d’alcaldia núm. 20/18, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les
obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a
Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès, i que literalment transcrit diu:
“ Atès que en data 5 de juliol de 2018, mitjançant decret d’Alcaldia es va resoldre sol·licitar un
ajut de 50.000 € al Departament de Governació, AAPP i Habitatge 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 Cavallol – Primera fase – al Terme Municipal de Pinell
de Solsonès (Comarcal del Solsonès)”.
Atès que en sessió de Ple d’aquest Ajuntament de data 25 de gener de 2018 es va acordar
l’aprovació inicial del “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 TM de Pinell de
Solsonès (Comarca del Solsonès)”, per procediment de contracte menor, l’anunci del qual va
ser publicat al BOP núm. 30, de data 12 de febrer de 2018, la qual té un pressupost d’execució
per contracta de 50.000 euros.
La contractació d’aquestes obres, per tant, resta condicionada a la informació pública del
projecte assenyalat, de manera que caldrà tenir present el resultat d’aquests tràmits.
Atès que en data 22 de febrer de 2018, per decret d’Alcaldia, es va sol·licitar als Servies
Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès un informe que determinés els criteris de valoració
per a la contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí
de Madrona a Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès.
Atès que en data 22 de febrer de 2018, el tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Sr. Antoni
Albalate Bosquet, va emetre informe per determinar les possibles millores a fixar i valorar en el
procediment d’adjudicació de les obres incloses en el citat projecte.
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 pavimentació del
camí esmentat.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses en el projecte esmentat,
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.
D’acord amb les competències que m’han estat conferides per l’art. 53.1 del Text Refós de la
Llei municipal i de règim local, de 28 d’abril.
RESOLC:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès
comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès,i
sol·licitar una oferta econòmica a les següents empreses:
-

M. I J. GRUAS
Grup Mas Constructors, SLU.
Pasquina, SA.
Romà Infraestructures i Serveis, SAU.
CAOPSA, Constructora Auxiliar d’Obra Pública, SL.
Ribalta i Fills, SA.
Sorigué ACSA, Obras e Infraestructuras, SAU.
Benito Arnó e Hijos, SA.

SEGON.- Que per l'Interventor 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.- Donar compte d’aquest decret al ple de l’ajuntament a la propera sessió ordinària
que es celebri.”

Atès que és procedent la ratificació per l’òrgan plenari de la resolució d’alcaldia
esmentada.
Per tot això, per unanimitat dels assistents S’ACORDA:
PRIMER.- Ratificar el decret d’alcaldia número 20/18, identificat a la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

6. Aprovació de la moció en defensa de l’escola catalana i del model
d’immersió lingüística.
Seguidament, l’Alcalde presenta al ple la moció rebuda per part de l’Associació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, la qual tot
seguit es reprodueix:
“ MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local

reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge
dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment
d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els
nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament
obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada
que s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple
més d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català
d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de
l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats
per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i
fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva
tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament
Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a
plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat
reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la
crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i
la segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la
nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el
suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la
LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a

l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per
motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei
d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per
part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una
molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt
divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i
lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens
que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats municipalistes ACM i FMC per
tal de que en facin l’ús que ells creguin oportú.“
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels assistents.

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

(1) Aprovació , si s’escau, de la Moció per l’alliberament dels presos
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
Seguidament, l’Alcalde presenta al ple la moció rebuda per part de l’Associació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, la qual tot
seguit es reprodueix:
“ MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, RETORN DELS
EXILIATS, I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA
DE L’ESTAT ESPANYOL.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten
esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres
legítims representants públics, tots ells gent de pau.

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com
a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem
per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar:
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble,
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels
ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa
de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i

Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. 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, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Catalunya a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i
els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, així com a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció, per tal de que en facin l’ús que considerin oportú.”
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels assistents.

(2) Canvi obra ajut Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida núm. 39/2016, de
sessió 28 de novembre de 2016, la qual va acordar concedir una subvenció de
20.000€, per a les obres previstes a la memòria justificativa de connexió
d’emergència entre la captació del Cardener i les ETAP de Llera i Torregassa, a
executar per la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, dintre del
programa per a inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la
Diputació de Lleida.
Atès que l’article 22 de les bases d’aquests ajuts exposa que; “Els ens beneficiaris,
en el transcurs de l’execució del pla, podran substituir una obra o l’adquisició d’un bé.
Per a fer-ho hauran de presentar una sol·licitud motivada del canvi acompanyada
dels documents tècnics i administratius establerts a les bases d’aquest pla.”
Vist que per causes alienes a l’ajuntament, no es podrà portar a terme el projecte
esmentat.
Vist que la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, de la qual forma part
aquest ajuntament, en ple celebrat el dia 22 de febrer va acordar sol·licitar un canvi

d’obra, per poder executar el “Projecte de la línia dels dipòsits Rajolí al Dipòsit Hostal
Nou”, amb un pressupost de 206.947,29€.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, per unanimitat dels
assistents, ACORDA:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida, el canvi de destinació dels 20.000€
atorgats a aquest ajuntament per al “Projecte de la línia dels dipòsits Rajolí al Dipòsit
Hostal Nou”, promogut per la Mancomunitat d’Abastamanet d’Aigua del Solsonès.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del
Solsonès i a la Diputació de Lleida.

8. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 7/18 de data 30 de gener de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 8/18 de data 2 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 9/18 de data 5 de febrer de 2018, d’habilitació com a
secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al senyor Candi Pujol
Coromines, treballador del Consell Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un
nou SAT per part de l’Ajuntament.
Decret d’alcaldia núm. 10/18 de data 16 de febrer de 2018, d’aprovació de la
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 a Gas Natural
Servicios SDG, SA.
Decret d’alcaldia núm. 11/18 de data 11 de febrer de 2018, d’aprovació del
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al finançament
de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any
2018.
Decret d’alcaldia núm. 12/18 de data 16 de febrer de 2018, d’acceptació de la
justificació de l’ajut per fer front a part del cost de l’excursió de fi de curs de l’Escola
de Sant Climenç
Decret d’alcaldia núm. 13/18 de data 16 de febrer de 2018, de donar per finalitzat
l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de la inscripció al padró municipal
d’habitants de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 14/18 de data 19 de febrer de 2018, d’acceptació de la
comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera de
pollastres d’engreix fins a una capacitat total de fins a 55.000 places a l’explotació de
Xarpell.
Decret d’alcaldia núm. 15/18 de data 21 de febrer de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 16/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 17/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la
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 a Endesa Energia
SAU.
Decret d’alcaldia núm. 18/18, de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la
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 a Endesa Energia
XXI.
Decret d’alcaldia núm. 19/18, de data 22 de febrer de 2018, de sol·licitud als
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, la redacció dels criteris tècnics
de valoració per a la contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès
comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol - Primera Fase-al TM de Pinell de
Solsonès..
Decret d’alcaldia núm. 20/18, de data 26 de febrer de 2018, d’inici d’expedient de
contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí
de Madrona a Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès, i sol·licitud
d’ofertes econòmiques a varies empreses.
Decret d’alcaldia núm. 21/18, de data 22 de de febrer de 2018, d’aprovació de la
liquidació del Pressupost General de 2017.
Decret d’alcaldia núm. 22/18, de data 1 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 23/18, de data 8 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 24/18, de data 9 de març de 2018, d’aprovació de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018, del Pressupost vigent en la
modalitat de generació de crèdit.
Decret d’alcaldia núm. 25/18, de data 9 de març de 2018, de sol·licitud d’ajut a la
Diputació de Lleida en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat
municipal, anyualitat 2017, per a dur a terme el Projecte bàsic i d’execució de les
obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a
Cavallol – Tercera Fase – al TM de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 26/18, de data 12 de març de 2018, d’habilitació com a
secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al Sr. José Antonio
Romero Tomás, Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès,
fins a la contractació d’un nou SAT.
Decret d’alcaldia núm. 27/18, de data 12 de març de 2018, d’acceptació de la
comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera porcina
d’engreix, a l’explotació porcina d’engreix a la finca El Solé, fins a una capacitat total
de 2.000 places.

Decret d’alcaldia núm. 28/18, de data 16 de març de 2018, d’acceptació de la
justificació de l’ajut per fer front a les despeses d’organització d’actes festius i
culturals del municipi durant l’any 2017, atorgat a l’Associació de veïns del municipi
de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 29/18, de data 16 de març de 2018, de concessió de
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a
l’exercici 2018 i següents a un vehicle de mes de 25 anys.
Decret d’alcaldia núm. 30/18, de data 16 de març de 2018, de donació del permís
per a la tinença d’un total de 5 unitats de bestiar equines per activitats lúdiques a la
finca Xarpell.
Decret d’alcaldia núm. 31/18, de data 16 de març de 2018, de contractació a
l’empresa Mobles Nosàs, per al subministrament de 3 taules i 30 cadires.
Decret d’alcaldia núm. 32/18, de data 16 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 33/18, de data 16 de març de 2018, d’habilitació com a
interventor accidental durant el període de permís per maternitat i compactació de
lactància de l’actual interventora, al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari del
SAT del Consell Comarcal del Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 34/18, de data 23 de març de 2018, de concessió de
llicència d’obres per dur a terme les obres per a la instal·lació del centre de
transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la seva línia alimentadora.
Decret d’alcaldia núm. 35/18, de data 23 de març de 2018, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

9. Informes de presidència i regidories
L’Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Informa sobre l’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic, i totes les novetats que aquesta comporta. Des de Diputació s’ha posat
a disposició dels ajuntaments un apartat de consultes sobre aquesta nova llei de
contractes.
Segon.- Van tenir una reunió amb el Departament de Salut Pública de la Generalitat.
Abans hi havia un veterinari a Solsona que es dedicava a fer les corresponents
revisions sanitàries als restaurants i locals de la comarca. Ara aquest veterinari ja no
realitza aquestes tasques, i el Departament de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya ha sol·licitat als ajuntaments que facin una relació dels llocs del seu
municipi on es fan menjars perquè els tècnics del Departament de Salut Pública facin
les revisions.

10. Precs i preguntes.
Primer.- El regidor Florenci Rosells Capdevila sol·licita que es miri d’arreglar el camí
de Santes Creus.

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

EL SECRETARI ACCIDENTAL

