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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN 

DATA 31 DE MAIG DE 2018 
 
Núm. 5/2018 
 
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Pinell de Solsonès, essent les 19:00 hores 
del dia 31 de maig de 2018, sota la presidència de l’Il·lm. Alcalde-President Sr. 
BENJAMI PUIG RIU amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen: 
 
Hi assisteixen: 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Florenci Rosells Capdevila 
Jaume Llorens Patau 
 
 
Excusa la seva absència la regidora:  Mariona Martin Grau  
 
Assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de l’Ajuntament de 
Pinell de Solsonès, Sra. Aida Molner Pejoan. 
  
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix allò que disposa l’article 98.c. Del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a 
l’ordre del dia de la convocatòria:  
 
 

1.-APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

Per indicació de l’Alcalde, la secretària procedeix a la lectura de les actes de les 
sessions anteriors;  l’acta ordinària núm. 3/2018, de 29 de març de 2018; i l’acta 
extraordinària núm. 4/2018, de 9 de maig de 2018, i un cop llegides, s’aproven per 
unanimitat dels 4 membres presents que composen la Corporació. 
 
 
2.-ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ENGRAVITLLAT INCLOSOS EN LA MEMÒRIA DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL 2017 
 
Atès que en data 20 de gener de 2017 es va aprovar la memòria valorada de 
manteniment i conservació de la xarxa viària municipal de Pinell de Solsonès. 
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Atès que, iniciat l’expedient de contractació dels serveis inclosos a l’esmentada 
memòria, 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: 
  
- Transports Ramon Canal Vidal  
- Transports Jordi Marbà Solé  
- Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa  
 
Atès que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa “Transports i 
Excavacions Josep Ribera Pallisa”. 
 

Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació dels serveis inclosos en la memòria 
esmentada, així com per a l’aprovació del mateix, és l’Alcalde, 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, 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. 
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.  
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció sobre l’existència de crèdit i sobre els límits de 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Tercera 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,  
Per tot això, el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de 
manteniment i conservació de la xarxa viària municipal, d’acord amb la memòria 
valorada redactada pel tècnic Raimon Guitart Garcia. 
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SEGON.- Adjudicar a favor de l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa  
el contracte menor per a l’execució de manteniment i conservació de la xarxa viària 
municipal de Pinell de Solsonès” per un import total de 6.091’44€. 
 
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 6.091’44€ per a l’execució dels serveis abans 
esmentats amb aplicació a la partida 210.01/454 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. 
 
 
Votació:  La Presidència sotmet l’acord a votació, que s’aprova per unanimitat dels 4 
membres presents que composen la Corporació. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE DESBROSSAMENT INCLOSOS EN LA MEMÒRIA 
VALORADA DE TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CAMINS MUNICIPALS 
DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Vista la memòria valorada de treballs de manteniment de la xarxa de camins 
municipals de Pinell de Solsonès, en relació a la neteja de vegetació ruderal per a la 
prevenció d’incendis forestals. 
 

Atès que, iniciat l’expedient de contractació dels serveis inclosos a l’esmentada 
memòria, 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’ha demanat oferta a les empreses: Casa Xarpell S.L., Excavacions Gerard 
Andreu SL i Josep M. Pujantell Caelles.  

 
Atès que només ha presentat oferta l’empresa: Casa Xarpell, SL; per import de 
9.641,28 €. 
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Acreditat que es van demanar 3 pressupostos a 3 empreses, i existint només una 
oferta presentada per l’empresa Casa Xarpell, S.L. 
 

Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació dels serveis inclosos en la memòria 
esmentada, així com per a l’aprovació del mateix, és l’Alcalde, 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, 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. 
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 dels serveis, 
sense perjudici que hagi d’existir el corresponent projecte quan normes específiques 
així ho requereixin.  
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció sobre l’existència de crèdit i sobre els límits de 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la 
Disposició Addicional Tercera 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,  
Per tot això, el ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’expedient per a la contractació menor dels treballs de neteja de 
vegetació ruderal per a la prevenció d’incendis forestals, d’acord amb la memòria 
valorada redactada pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Jimenez Perez. 
 
SEGON.- Adjudicar a favor de l’empresa Casa Xarpell, S.L el contracte menor per a 
l’execució dels serveis inclosos a la memòria valorada “ treballs de manteniment de la 
xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès” per un import total de 9.641’28€. 
 
TERCER.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 9.641’28€ per a l’execució dels serveis abans 
esmentats amb aplicació a la partida 210.00/454 del vigent pressupost municipal.  
 
CINQUÈ.- Que una vegada realitzat el servei, s’incorpori la factura a l’expedient i es 
tramiti el pagament si s’escau.  
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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.- SOL·LICITUD D’AJUT DE L’EQUIP DE FUTBOL SALA DEL MUNICIPI. 
 
 
Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament pel Sr. Pere Ribera Rafart, per a fer front a les despeses d’arbitratge de la 
lliga comarcal 2017-2018 de l’equip de futbol sala de Sant Climenç. 
 
Atès que aquest ajuntament té previst aquest ajut nominativament al pressupost 
vigent.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, aprovades 
conjuntament amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic al Sr. Pere Ribera Rafart 480,00 € per a fer front a 
les despeses d’arbitratge de la lliga comarcal 2017-2018 de l’equip de futbol sala de 
Sant Climenç, d’acord amb el següent detall: 

 
- Identificació del beneficiari: Sr. Pere Ribera Rafart. 

- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: arbitratge lliga 2017-2018 

- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 480,00 € 

- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 480.03/341 

- Import de la subvenció atorgada: 480,00 € 

- Termini d’execució de l’actuació: setembre 2017 –  juny 2018 

 
SEGON.- Atès que en data 25 de maig de 2018 el Consell Comarcal del Solsonès ha 
tramès un document en el qual es justifica el cost de l’arbitratge, aquesta subvenció 
es dóna per justificada, de conformitat amb la normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.  

 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.  
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QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
NO S’HA PRESENTAT CAP ASSUMPTE SOBREVINGUT EN AQUESTA SESSIÓ. 
 
 
6.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 

 

Decret d’alcaldia núm. 36/18 de data 29 de març de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 37/18 de data 3 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 38/18 de data 5 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 39/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la 
justificació presentada per la ZER del Solsonès, relatiu a l’ajut atorgat per sufragar 
part de les despeses telefòniques de 2017. 
 
Decret d’alcaldia núm. 40/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la 
justificació de l’ajut, presentada per l’equip de Sant Climenç que participa a la lliga 
comarcal de botifarra. 
 
Decret d’alcaldia núm. 41/18 de data 6 d’abril de 2018, de rectificació de l’error 
detectat en el decret 13/18, essent la Rectoria de Sallent el domicili del Sr Paul 
Maeyert. 
 
Decret d’alcaldia núm. 42/18 de data 6 d’abril de 2018, d’aprovació del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès per les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí 
de Madrona a Cavallol, segona fase, i procedir a la seva signatura. 
 
Decret d’alcaldia núm. 43/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la 
justificació presentada relatiu a l’ajut per ala instal·lació o millora d’un sistema 
d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de 
Solsonès. 
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Decret d’alcaldia núm. 44/18 de data 12 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 45/18 de data 13 d’abril de 2018, de sol·licitud al Consell 
Comarcal del Solsonès d’un ajut per tal de finançar part de la despesa ocasionada 
per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès.  
 
Decret d’alcaldia núm. 46/18 de data 19 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
 
Decret d’alcaldia núm. 47/18 de data 20 d’abril de 2018, de concessió d’un ajut 
econòmic a l’AMPA de la ZER del Solsonès per tal de sufragar part de les despeses 
derivades de la participació dels alumnes de l’escola de Sant Climenç a la 
celebració de les Jornades Literàries de la ZER a la Carral. 
 
Decret d’alcaldia núm. 48/18, de data 20 d’abril de 2018, d’atorgament d’un ajut 
econòmic a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per a les 
despeses d’organització d’actes festius i culturals al municipi de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 49/18, de data 20 d’abril de 2018, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 
l’exercici 2018 i següents per un vehicle del Sr. Jaume Vendrell Vilaseca. 
 
Decret d’alcaldia núm. 50/18, de data 25 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 51/18, de data 27 d’abril de 2018, de resposta a les 
al·legacions presentades pel particular relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres a 
la masia Tonicoll. 
 
Decret d’alcaldia núm. 52/18, de data 27 d’abril de 2018, d’acceptació de la 
justificació presentada per l’AMPA de la ZER del Solsonès, en relació a la 
participació de l’escola de Sant Climenç a la celebració de les Jornades Literàries 
de la ZER 2018.  
 
Decret d’alcaldia núm. 53/18, de data 27 d’abril 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..  
 
Decret d’alcaldia núm. 54/18, de data 7 de maig de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 55/18, de data 8 de maig de 2018, de col·laboració 
econòmica amb la cargolada solidària organitzada per l’Associació Solidària 
Petjades durant la Fira de Sant Isidre, amb l’adquisició de 2 sacs de carbó. 
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Decret d’alcaldia núm. 56/18, de data 8 de maig de 2018, d’autorització de canvi 
d’ús d’un magatzem o nau agrícola a construir , per destinar-lo a nau ramadera 
per la cria d’ovins d’aptitud làctica i sala de munyir, a la parcel·la 314, del polígon 
1, del cadastre de rústica de Pinell de Solsonès. 
 
Decret d’alcaldia núm. 57/18, de data 11 de maig de 2018, de nomenament de 
director de l’obra de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de 
Madrona a Cavallol, Primera Fase, i coordinador de seguretat  al Sr. Antoni 
Albalate Bosquet. 

 
Decret d’alcaldia núm. 58/18, de data 11 de maig de 2018, de nomenament de 
director de l’obra de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de 
Madrona a Cavallol, Tercera Fase, i coordinador de seguretat  al Sr. Antoni 
Albalate Bosquet. 
 
 
Decret d’alcaldia núm. 59/18 de data 16 de maig de 2018, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 60/18 de data 18 de maig de 2018, d’inici de l’expedient 
de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals (engravillat)  i 
sol·licitud d’oferta econòmica a tres empreses. 
 
Decret d’alcaldia núm. 61/18 de data 25 de maig de 2018, d’inici de l’expedient 
de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals 
(desbrossament)  i sol·licitud d’oferta econòmica a tres empreses. 
 
Decret d’alcaldia núm. 62/18 de data 25 de maig de 2018, d’habilitació com a 
secretaria-interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la Sra. 
Aida Molner Pejoan. 
 
Decret d’alcaldia núm. 63/18 de data 29 de maig de 2018, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Ignasi Estany Serra per a l’ampliació 
d’explotació bovina extensiva a la finca la Mosella del TM de Pinell de Solsonès. 

 
 
Una vegada llegits el Ple mostra la seva conformitat. 
 
 
 
7.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES 
 
 
Primer.- L’Alcalde explica el decret 51/18 relatiu a la resposta a les al·legacions 
presentades pel particular relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres a la masia Tonicoll. 
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Segon.- L’Alcalde també informa que s’hauria de canviar el rètol que hi ha al trencant 
de Madrona. 
 
Tercer.- L’Alcalde informa de que hi ha els contenidors plens de deixalles i que se’ls hi 
han posat algunes sancions.  
 
Quart.- L’Alcalde informa de que s’editarà el full informatiu i que es demanarà 
subvenció al Consell Comarcal del Solsonès i a la Diputació de Lleida. 
 
Cinquè.- L’Alcalde informa també que des de l’equip de futbol sala han comentat que 
s’aixeca la pintura de la pista que fa dos anys es va pintar a través d’un pla d’ocupació. 
Diu que parlarà amb l’Esteve per si hi ha alguna solució. 
 
Sisè.- El regidor Sr. Jaume Llorens Patau informa també de que hi ha un forat a Sallent i 
s’acorda que es repararà. 
 
 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Primer.- El regidor Sr. Jaume Llorens Patau pregunta sobre el retorn de l’ajut del 2017 
per part de l’ADF i l’Alcalde argumenta que ens l’han retornat en data 3/05/2018. 
 
Segon-  El regidor Sr. Florenci Rosells Capdevila sol·licita que es retirin les roques que 
hi ha a la carretera.  
 
 
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les 
vint hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la 
seva constància i efectes, CERTIFICO.  
  
 
 
 
 
L’ALCALDE                    LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 


