
 
 
 
 
 
 
ACTA DEL 27 DE SETEMBRE DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 7/18 
Data: 27 de setembre de 2018 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Vanessa Ginestà Capdevila 
 
Sílvia Vilaseca Casafont, secretaria-interventora. 
 
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 abans d’obrir la sessió introdueix com a urgent el següent punt: 
 
1. Nomenament secretaria-interventora 
 
Atès que l’Ajuntament es troba adherit al Servei d’Atenció Tècnica als Municipis del 
Consell Comarcal del Solsonès. 

Atès que la Comissió de Govern del Consell adoptà l’acord de repartiment dels municipis 
que s’havien acollit a l’esmentada SAT. 

Per tot l’esmentat, l’Alcalde presenta davant del Ple a Sílvia Vilaseca i Casafont i proposa 
el seu nomenament perquè, amb plens efectes des del seu nomenament, prengui 
possessió del càrrec de Secretària – Interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès. 

Altrament, s’acomiada a Aida Molner i Pejoan secretària-interventora accidental de 
l’Ajuntament fins al moment present, i s’agraeix tota la tasca que ha estat portant  a 
terme. 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 



 

 

 

 

PRIMER.- Que la Sra. Sílvia Vilaseca i Casafont procedeixi a prendre possessió del càrrec 
de secretària – interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès: 

D’acord amb el que disposa el Decret 359/1986, de 4 de desembre, que regula la fórmula 
de jurament o promesa en la presa de possessió de càrrecs i funcions públics, l’Alcalde 
formula a la persona nomenada la pregunta següent: "Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i el vostre honor complir fidelment les obligacions del càrrec de secretària 
interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, amb lleialtat al Rei, i respectar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat?" , a la qual cosa, la persona nomenada 
respon: "Sí, ho prometo". 

La persona nomenada pren, així, possessió del lloc de treball esmentat 

SEGON.- Procedir a efectuar els canvis de signatures en les entitats financeres en que 
l’Ajuntament hi treballa, a favor de la secretària nomenada. 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer efectius 
aquests acords. 

 
2. Aprovació d’actes de les sessions anteriors. 
 
Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària de 
26 de juliol de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
3. Aprovació de certificacions d’obra i pagaments en relació a l’actuació de 
Pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol 
 
PRIMERA FASE 

Atès que l’obra: “Pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66 camí de Madrona a 
Cavallol, segona Fase”, està subvencionada pel Departament de Governació dins la 
resolució GAH/2952/2017 de 20 de desembre, de concessió definitiva de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 (ordre 
GAH/1342/2017 de 7 de juny). 

Atès que la certificació primera ha estat presentada en aquest Ajuntament de Pinell de 
Solsonès pel tècnic Antoni Albalate Bosquets, en data 25 de setembre de 2018. 

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Aprovar la certificació primera i única de la primera fase de l’obra 
“Pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66 camí de Madrona a Cavallol”, primera 
Fase per import de 41.322,31 € + IVA 8.677,.69 €, total 50.000,00 €. 



 
 
 
 
 
 
SEGON.- Trametre el present acord al Departament de Governació per tal que la 
subvenció concedida quedi justificada. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 

documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 

SEGONA FASE 

 

Atès que l’obra: “Pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66 camí de Madrona a 
Cavallol, primera Fase”, ha estat tramitada, sol·licitat ajut i executat des del Consell 
Comarcal del Solsonès. 

Atès que en data 25 de setembre de 2018 aquest ajuntament ha rebut el certificat final 
de la direcció facultativa de l’obra, signada per Antoni Albalate Bosquet. 

Atès que es va conveniar que la part no subvencionada de l’esmentada fase, que era 
l’IVA, es faria càrrec l’Ajuntament del seu pagament. 

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Donar per comunicat el certificat final de la direcció facultativa de l’obra del 
Consell Comarcal del Solsonès i pagar l’IVA de l’esmentada obra tal com s’havia acordat. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 
 

TERCERA FASE 

Atès que l’obra: “Pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66 camí de Madrona a 
Cavallol, tercera Fase”, està subvencionada per la Diputació de Lleida dins la convocatòria 
Pla de manteniment de titularitat municipal per l’anualitat 2017, (BOP 12 de 17 de gener 
de 2018). 

Atès que la certificació primera i única ha estat presentada en aquest Ajuntament de 
Pinell de Solsonès pel tècnic Antoni Albalate Bosquets, en data 25 de setembre de 2018. 

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Aprovar la certificació primera i única de la tercera fase de l’obra “Pavimentació 
del camí d’interès comarcal CIC-66 camí de Madrona a Cavallol”, tercera Fase per import 
de 7.676,80 € + IVA 1.612,13 €, total 9.288,93 €. 

 



 
 
 
 
 
 
SEGON.- Trametre el present acord a la Diputació de Lleida per tal que la subvenció 
concedida quedi justificada. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 

documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 

4.  Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la col·laboració  
en la realització del projecte de Manteniment polivalent d’espais públics  
 

Atès que vol realitzar-se una col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès pel 
projecte: “Manteniment polivalent d’espais públics”, en compliment de la resolució 
TSF/2162/2017 d’1 de setembre, per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació.  
 
Atès que annex al conveni hi ha uns acords en relació a la contractació de personal que ha 
de dur a terme el Programa Treball i Formació TSF/2162/2017, la qual es procedeix a 
llegir. 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell per al manteniment polivalent d’espais públics i l’annex adjunt 
d’acords en relació a la contractació de personal que ha de dur a terme el Programa de 
Treball i Formació. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de Solsonès. 
 
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.  
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’accés de tots els municipis a la xarxa de 

carreteres, a proposta de la Diputació de Lleida 

 
Vista la moció aprovada per la Diputació de Lleida en data 26 de juliol de 2018: “Moció 
per l’accés de tots el municipis a la xarxa de carreteres” que es transcriu a continuació: 
 
 



 
 
 
 
 
 
“MOCIÓ PER L’ACCÉS DE TOTS ELS MUNICIPIS A LA XARXA DE CARRETERES  
 
El Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009), a l’article 4.1 estableix que 
les carreteres es classifiquen, segons llur funció, dins les xarxes següents:  
a) Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga 
distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial 
importància viària. (...)  
 
b) Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals 
comarcals i els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o 
de comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la 
connexió d'aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.  
 
c) Xarxa local: és la que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt 
de vies que faciliten l'accés als municipis i nuclis de població i activitat no situats sobre les 
xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica 
ni en la comarcal.  
 
L’article 6 del mateix Text refós estableix la titularitat de les carreteres, atribuint a la 
Generalitat les de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a la titularitat 
de l'Estat i a les diputacions les de la xarxa local. També preveu la possibilitat d’afegir a la 
xarxa local de carreteres les que defineixin com a tals els plans zonals que, amb aquesta 
finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin.  
El catàleg de carreteres de Catalunya, que conté la relació i classificació de les carreteres 
tant de la Generalitat com de les diputacions, evidencia, entre altres, dues situacions:  
• Una distribució territorial força desigual de les xarxes bàsica i comarcal. Aquest fet és 
lògic atenent els forts desequilibris demogràfics i econòmics, i en conseqüència de trànsit, 
existents al nostre país. Lògicament aquesta desigual distribució de la xarxa bàsica i 
comarcal comporta una desigual distribució territorial de la dotació pressupostària en 
matèria de carreteres, tant a nivell d’inversions com de manteniment, per part de les 
administracions de l’Estat i de la Generalitat.  
 
• L’existència de municipis que no disposen de carreteres incloses en cap de les tres xarxes 
descrites a la Llei de carreteres i que han d’accedir-hi per camins de titularitat municipal.  
L’article 4.1 del Reglament General de Carreteres (Decret 293/2003) estableix que tenen la 
condició funcional de carretera, i com a tal poden ser integrables a les xarxes definides en 
aquest Reglament, les vies que reuneixin com a mínim algun d’un llistat de vuit requisits, 
la majoria dels quals són difícils de complir per les vies d’accés a municipis i nuclis amb 
poca població. Només un d’aquests requisits, el relacionat a l’apartat c), afecta la totalitat 
de municipis i, per tant, hauria de permetre facilitar la integració a la xarxa local de, com a 
mínim, una via i un nucli per municipi i garantir que cap en restés exclòs:  
c) Que comuniquin el nucli de més població del municipi amb la xarxa de carreteres.  



 
 
 
 
 
 
Malgrat l’establert en aquest apartat hi ha diversos municipis en els que no s’ha produït 
aquesta integració a la xarxa local i es continua accedint als respectius nuclis més poblats 
per camins de titularitat municipal  
 
Alguns municipis on als nuclis de més població s’hi accedeix per camins de titularitat 
municipal: 

   

    

 

   

    
    
    
    

 
 
L’obstacle principal per a la integració d’aquestes vies a la Xarxa de Carreteres Locals el 
trobem a l’article següent del mateix Reglament.  
 
 

   



 
 
 
 
 
 
4.2 És requisit previ per a la integració d'aquestes vies a la xarxa viària la prèvia redacció 
del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat, així com les seves 
característiques tècniques. En qualsevol cas, no s'integraran fins que els itineraris 
reuneixin les característiques tècniques fixades pel pla zonal.  
Els municipis que no disposen d’accés per carreteres de la xarxes bàsica, comarcal o local 
al seu nucli més poblat (o a cap dels seus nuclis) estan, en la majoria dels casos, situats 
en zones de muntanya i tenen termes municipals extensos i amb molts nuclis (com a 
conseqüència de l’agregació de municipis fruit del despoblament) i, en la totalitat dels 
casos, poca població i poc pressupost municipal, que comporta greus dificultats a l’hora 
de mantenir els camins. La persistència de les males comunicacions viàries, sumada a la 
manca de serveis, agreugen encara més el problema del despoblament.  
Paradoxalment els ajuntaments amb més recursos econòmics no han de fer-se càrrec de 
les vies d’accés als nuclis de població del seus municipis degut a que, pel seu pes 
demogràfic i econòmic, aquests són inclosos a les xarxes bàsica o comarcal, en la majoria 
dels casos de la Generalitat.  
Com dèiem més amunt, és requisit previ per a la integració d'aquestes vies a la xarxa 
viària la prèvia redacció del corresponent pla zonal i que aquestes no s'integraran fins 
que els itineraris reuneixin les característiques tècniques fixades pel pla zonal. Tenint en 
compte:  
• Que la Diputació de Lleida va aprovar, en la sessió plenària de 24 de maig de 2018 i per 
unanimitat, la proposta per impulsar els Plans Zonals de camins municipals a les 
comarques de Lleida.  
 
• Que els Plans Zonals han de ser aprovats pel Departament competent en matèria de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya  
 
• Que el Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en la matèria, 
ha d'establir normes i criteris tècnics per al disseny, el servei i la seguretat viària de les 
carreteres (art.13.1 Reglament general de carreteres) 
 
I, sobretot, la urgència en trobar solucions als greus dèficits en vies de comunicació que 
pateixen alguns municipis  
 
Considerem que la solució més ràpida i efectiva a aquesta problemàtica, compatible amb 
l’elaboració dels Plans Zonals, seria que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya assumís la redacció dels projectes i l’execució de les obres 
necessàries per a que els camins municipals que compleixin el requisit establert a l’article 
4.1.c del reglament de carreteres s’adeqüessin als criteris tècnics proposats pel mateix 
Departament.  
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents  
 



 
 
 
 
 
 
ACORDS:  
Primer. Manifestar que els forts desequilibris demogràfics que pateix el nostre país no 
han de ser considerats problemes locals o comarcals de les zones afectades pel 
despoblament sinó que cal considerar-los i tractar-los com un problema de país i que, en 
conseqüència, la seva solució correspon a la totalitat de les administracions.  
 
Segon. Considerar prioritàries en matèria de carreteres les actuacions encaminades a 
que, com a mínim, els nuclis més poblats de tots i cadascun dels municipis de la 
demarcació tinguin accés per carreteres incloses a la xarxa local.  
 
Tercer. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la inclusió als pressupostos de despeses dels propers exercicis, d’una partida 
destinada específicament a les actuacions necessàries per a la posterior inclusió a la 
xarxa local de les vies d’accés als nuclis de més població de tots i cadascun dels 948 
municipis.  
 
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a tots els 
grups i subgrups polítics del Parlament de Catalunya, a la Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i als 
ajuntaments dels municipis esmentats en aquesta moció.”  
En compliment de l’acord aprovat pel Ple de la Diputació, li dono trasllat per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

PRIMER.- Donar suport a la “Moció per l’accés de tots el municipis a la xarxa de 
carreteres” de la Diputació de Lleida.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida per tal que es facin extensius els 
presents acords i es trametin a qui es cregui oportú.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 
6. Tancament de l’expedient de restauració urbanística voluntària de la Bassa 

d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes situada a la finca l’Avellana 

Atès que a data d’avui no s’ha rebut proposta de tancament de l’expedient per part de 

secretaria, procedeix treure de l’ordre del dia el present punt. 

 



 

 

 

7. Inici de l’expedient d’execució forçosa de la restauració urbanística de la Bassa 
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes situada a la finca l’Avellana 
 
Al no haver-se resolt el punt anterior de l’ordre del dia, no procedeix adoptar cap altre 
acord en relació a l’expedient en qüestió, per la qual cosa es treu de l’ordre del dia el 
present punt. 
 
 
8. Assumptes sobrevinguts. 
 
8.1 Aprovació, si s’escau, de la moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre 
  
Vista la moció aprovada per l’ACM que es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest 

país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica 

d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, 

per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 

malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través 

dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van 

defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les 

paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces 

de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i 

desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a 

votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el 

govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des 

del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat 

com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.  

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 

guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari 

recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i 

ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència 

davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda 

democràtica.  

 

 



 

 

 

 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a 

acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir 

el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que 

mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a 

decidir. 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del 

dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper 

de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 

aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, 

i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el 

Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, 

Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles 

Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de 

Marta Rovira i Anna Gabriel.  

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum 

de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un 

risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el 

nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat 

presos polítics i exiliats! 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de .......................................................... proposa 

l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 

d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la 

violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol. 

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a 

negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del 

plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible. 

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn 

dels exiliats.   

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , 

als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU 

per als Drets Humans (ACNUDH).” 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 



 
 
 
 
 
 
PRIMER.- Donar suport a la “Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre de 
l’ACM.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’ACM per tal que ells ho facin extensiu i ho trametin a 
qui considerin oportú.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents 
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 
 
9. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
 
  Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 

. Decret 86/18 de data 1 d’agost de 2018, d’aprovació de factures i pagaments. 

. Decret 87/18 de data 3 d’agost de 2018, d’aprovació de factures i pagaments. 

. Decret 88/18 de data 3 d’agost de 2018, d’habilitació de secretari-interventor accidental 
per substitució de vacances a : José Antonio Romero Tomás. 

. Decret 89/18 de data 24 d’agost de 2018, de liquidació de la taxa per a la utilització 
privativa a Electra del Cardener S.A. 

. Decret 90/18 de data 24 d’agost de 2018, de liquidació de la taxa per a la utilització 
privativa a Cardener Distribució Elèctrica SLU. 

. Decret 91/18 de data 6 d’agost de 2018, d’assabentat de la comunicació de la 
modificació de llicència d’activitats de l’explotació ramadera ovina de Joan Esteve 
Gilabert. 

. Decret 92/18 de data 24 d’agost de 2018, d’acceptació de subvenció de 100,00 € del 
Consell Comarcal del Solsonès per a l’edició del full informatiu de Pinell. 

. Decret 93/18 de data 29 d’agost de 2018, d’aprovació de factures i pagaments. 

. Decret 94/18 de data 17 de setembre de 2018, d’habilitació de secretaria-interventora a 
la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont. 

. Decret 95/18 de data 24 de setembre de 2018, d’aprovació de factures i pagaments. 

 

 



 
 
 
 
 
 
10. Informes de presidència i de regidories 
 
L’Alcaldia informa dels següents assumptes: 
 
. Diputació de Lleida ha procedit a la Resolució de les subvencions del Pla de 
manteniment de camins. 
 
. S’anuncia que el proper dia 13 d’octubre es farà l’excursió del municipi i s’anirà a 
Andorra. 
 
. s’informa en relació a la problemàtica existent de la pista polivalent : el paviment de la 
pista i la pintura que té al damunt s’aixeca, per la qual cosa es proposa fer un tractament i 
posterior pintada per tal de solventar el problema.   
 
. Avui s’inicia la campanya de la processionària amb vols que afectarà al municipi : a la 
banda de Miravé es realitzarà amb avions i a la banda del municipi que toca amb Castellar 
de la Ribera amb avioneta. 
 
. El dia 3 d’octubre vindrà el Sr. Ramon Llatjos al Consell Comarcal del Solsonès a les 19:00 
a explicar l’entrada en vigència de la nova Llei d’Agricultura. 
 
Les regidories procedeixen a informar dels següents assumptes: 
 
. La regidora Mariona informa que demà comença l’activitat de Zumba al municipi. 
 
. El regidor Florenci informa que a un revolt del camí de Cavallol l’aigua està descalçant el 
paviment ja que el desaigua es troba molt aprop i l’aigua baixa igual. S’haurà de fer una 
petita adequació per evitar que continuï el descalç. 
 
. El regidor Jaume informa que a les Fonts de Sallent hi ha 3 o 4 petites actuacions de 
manteniment que s’haurien de realitzar per a la seva correcta conservació. 
 
11. Precs i preguntes. 
 
No existint precs i preguntes, ni més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la 
sessió, essent les vint hores, 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 
 


