
 

ACTA DEL 9 DE MAIG DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 04/18 
Data: 9 de maig de 2018 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:15 hores a 19:30 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 detallen, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu. 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 

1. Sol·licitud de subvenció per a atorgar compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals per a l’exercici 2018.  
 
Vista la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions 
a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2018, publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 7596, d’11 d’abril de 2018. 
 
Atès que en data 17 de juny de 2015 el ple d’aquest ajuntament va acordar establir 
a favor del càrrec de president-alcalde, en règim de dedicació parcial pel 50% de 
la jornada, havent d’assumir aquesta corporació el pagament de les quotes 
empresarials que corresponguin i aquest import pot ser objecte de l’esmentada 
convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 

 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació  
de l’exercici 2018, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària, 
d’acord amb la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar 



 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions 
a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2018. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 

2. Resolució de l’expedient sancionador per infracció urbanística a la 
Casa Can Quel, del TM de Pinell de Solsonès. 
 
Vistes les actuacions dutes a terme en la instrucció, i la proposta de resolució de 
l’Instructor del procediment sancionador en matèria de protecció de la legalitat 
urbanística, en relació a la infracció comesa pel Sr. Ramon Ribera Pallisa, que 
consisteix en  l’enderroc de part de la masia Cal Quel i reforç amb murs de formigó de 
les tres parets que queden dempeus i realització d’un tall vertical del terreny on s’han 
construït uns murs amb blocs de formigó; situades en sòl rústic, sense el títol habilitant, 
infringint d’aquesta manera l’article 213.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, ja que aquestes actuacions han tingut lloc 
en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. 

 
Vist l’expedient, i examinats els documents i informacions que obren en el mateix, i de 
conformitat amb l’article 213.a) del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb l’article 21.1.n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’òrgan competent per a resoldre aquest 
procediment sancionador és el Ple de l’Ajuntament, al tractar-se d’una infracció de 
caràcter molt greu. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat 
dels assistents, 
 
PRIMER. En relació als fets enunciats anteriorment, es consideren provats degut a 
l’assumpció de responsabilitat presentada pel Sr. Ramon Ribera Pallisa en data 30 
d’octubre de 2017. 

 
SEGON. Declarar que els fets exposats anteriorment són constitutius d’una infracció 
administrativa en matèria urbanística, tipificada com molt greu, de conformitat amb 
l’article 213.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme.  
 
TERCER. Imposar la sanció de multa per l’import de 636 euros, després d’aplicar les 
següents reduccions: 
 
- D’acord amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se li aplica, a l’import de la 
sanció, que ascendeix a 5.300 euros, una reducció del 20% pel reconeixement de 
la responsabilitat per part de l’infactor, i un altre 20% pel pagament voluntari abans 
de la resolució (ha manifestat la voluntat de pagament). Aquestes reduccions 
s’acumulen i, per tant, li podem aplicar un 40% de reducció als 5.300 euros, donant 
com a resultat = 3.180 €. 

- D’acord amb l’article 142 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, li 



 

aplicarem, a la quantitat de 3.180 euros, una reducció del 80%, ja que l’interessat 
ha dut a terme la restauració de la legalitat de forma voluntària abans de que la 
resolució fos ferma en via administrativa. 80% de 3.180 = 636 €. 

 
El pagament de l’anterior sanció implicarà la terminació del procediment sancionador. 

 
QUART. Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 

 

3. Adjudicació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-
66, camí de Madrona a Cavallol (tercera fase). 
 
Atès que per decret de data 9 de març 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, - Tercera fase - al terme municipal de Pinell de Solsonès”, 
redactat pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Albalate Bosquet, el qual 
té un pressupost d’execució per contracta de 9.288,93 euros, i que va ser exposat al 
públic mitjançant anunci al BOP núm. 51, de 13 de març 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, SA                                                  11.495,00 € (inclòs IVA) 

- CAOPSA, Constructora Auxiliar d’Obra Pública, SL    9.288,93 € (inclòs IVA) 

- Romà Infraestructures i Serveis, SAU   11.510,00 € (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 l’Alcalde d’aquest Ajuntament, ja 
que l’import dels treballs no 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 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic Espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que es 
consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 40.000 €, quan es tracti 
de contractes d’obres, o 15.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, i atès que, 
d’acord amb l’article 131.3 de la mateixa llei, aquest tipus de contractes menors podran 
ser 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 118 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 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, 
 
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 – 
Tercera Fase – al terme municipal de Pinell de Solsonès, d’acord amb el projecte bàsic 
i d’execució redactat pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Albalate 
Bosquet.  

SEGON.- Adjudicar 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 – Tercera Fase – al terme municipal de Pinell de 
Solsonès” per import total de 9.288,93 €. 

TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres. 

QUART.- Aprovar la despesa de 9.288,93 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació a la partida 210.00/454 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. 

 
4. Designació del delegat de protecció de dades 

 
Atès que el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea – Reglament 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 - , disposa que 

els responsables i encarregats de tractament hauran de designar un Delegat de 

Protecció de Dades (DPD) en els supòsits que el propi Reglament estableix, així com 

en altres casos en què la legislació dels Estats Membres ho consideri també obligatori. 

Vist que entre els supòsits en què haurà de designar-se un DPD es troba el de que “el 

tractament el durà a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de 

responsable com en funcions d’encarregat del tractament (art. 37.1 a RGPD) 

Vist que el RGPD estableix, a més, que el DPD serà designat atenent a les seves 

qualitats professionals. 

Vist que la designació dels DPD en l’àmbit públic haurà d’haver-se produït amb 

antelació al dia 25 de maig de 2018. 

Per tot l’exposat, el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat:  



 

PRIMER.- Designar Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’Ajuntament de Pinell de 

Solsonès a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich, administrativa d’aquest ajuntament, qui 

ja venia desenvolupant les funcions de supervisió de l’aplicació de la normativa en 

matèria de protecció de dades personals i que compta amb la qualificació professional 

adequada per a l’exercici de les funcions reservades al DPD. 

Segon.- Per tal de garantir l’absència de conflictes d’interès, en l’exercici de la resta de 

funcions del seu lloc de treball haurà d’evitar prendre decisions sobre l’existència de 

tractaments de dades o sobre els mitjans o la manera en què han de ser tractades les 

dades. 

Tercer.- Notificar la identitat del DPD a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent dos 
quarts de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta, que una vegada llegida 
i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde. 
 
L’ALCALDE      EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
  

 


