ACTA DEL 31 DE GENER DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE
PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 1/19
Data: 31 de gener de 2019
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:00 hores a 20:15 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Jaume Llorens Patau
Florenci Rosells Capdevila
Vanessa Ginestà Capdevila
Aida Molner Pejoan, secretaria-interventora.
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau.
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.

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària de
29 de novembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació del Conveni de col·laboració pel finançament de polítiques de joventut
recollit en el contracte programa exercici 2018, amb el Consell Comarcal del Solsonès

Atès que vol realitzar-se una col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès pel
finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa exercici 2018.
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 de Solsonès per al finançament de polítiques de joventut recollit
en el contracte programa exercici 2018.

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.”

3. Aprovació del Conveni per a la prestació del servei d’assistència tècnica (SAT) en
matèria de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, amb
el Consell Comarcal del Solsonès
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Pinell de Solsonès per a la prestació del servei d’assistència tècnica de secretaria i
intervenció SAT redactat aquest mes de gener de 2019 per l’ens comarcal.
Atès que en diverses sessions plenàries ja s’ha informat als membres dels canvis succeïts
en la prestació del servei i de la necessitat de signar un nou conveni que s’adeqüi a les
prestacions presents.
Vista la urgència i necessitat d’aprovació de l’esmentat conveni de prestació de serveis,
per tal que el servei es continuï prestant i no s’hagi d’interrompre per manca de conveni
regulador.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de prestació dels serveis d’assistència tècnica de secretaria i
intervenció – SAT amb el Consell Comarcal del Solsonès , i procedir a la seva signatura.
SEGON.- Aprovar el pagament dels imports trimestrals previstos en el conveni a favor del
consell Comarcal del Solsonès amb càrrec al pressupost vigent de l’exercici, d’acord amb
el contingut del conveni aprovat..
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès.
QUART.- 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.Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dona compte dels següents decrets:

Decret d’alcaldia núm. 118/18 de data 26 de novembre de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 119/18 de data 30 de novembre de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 120/18 de data 11 de desembre de 2018, de concessió de
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a
l’exercici 2019 i següents al Sr. Ramon Selva Farras per a un vehicle Nissan de l’any
1993.
Decret d’alcaldia núm. 121/18 de data 13 de desembre de 2018, d’atorgament d’un
ajut econòmic destinat a la investigació contra el càncer a la Fundació Marató de TV3.
Decret d’alcaldia núm. 122/18 de data 14 de desembre de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 123/18 de data 20 de desembre de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 124/18 de data 21 de desembre de 2018, d’aprovació
d’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferència de crèdit.
Decret d’alcaldia núm. 125/18 de data 21 de desembre de 2018, d’acceptació de la
justificació de l’ajut atorgat a l’Associació de Veïns del municipi de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 126/18 de data 27 de desembre de 2018, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 127/18 de data 27 de desembre de 2018, d’atorgament d’un
ajut econòmic a COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del
Solsonès) per a fer front a les despeses d’organització de la Festa de Sant Antoni Abat
2018.
Decret d’alcaldia núm. 1/19 de data 4 de gener de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 2/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la
justificació de l’ajut de la Festa de Sant Antoni Abat 2018, presentada COFESTAS
(Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès).
Decret d’alcaldia núm. 3/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la
justificació de l’ajut per a l’excursió de fi de curs, presentada per l’Escola de Sant
Climenç.
Decret d’alcaldia núm. 4/19, de data 14 de gener de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 5/19, de data 17 de gener de 2019, d’atorgament de llicència
urbanística municipal d’obres d’instal·lació de tanca per a l’explotació ramadera
equina i bovina en règim extensiu, de la finca El Torrent.
Decret d’alcaldia núm. 6/19, de data 17 de gener de 2019, de donar-se per
assabentat de la comunicació de la nova explotació extensiva equina i bovina a la
finca El Torrent.
Decret d’alcaldia núm. 7/19, de data 17 de gener de 2019, d’acceptació de la
justificació de l’ajut per l’organització de la Festa Major de Madrona, realitzada per
Josep Rosells Capdevila.
Decret d’alcaldia núm. 8/19, de data 18 de gener de 2019, 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, corresponents a
l’empresa Iberdrola Clientes SAU.
Decret d’alcaldia núm. 9/19, de data 24 de gener de 2019, d’autorització a la
Societat de Caçadors Ribera Salada, a fer ús dels camins municipals per a la realització
de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2018-2019 (els dijous,
dissabtes i festius) o bé en batudes excepcionals degudament autoritzades per
l’òrgan competent durant la temporada 2018-2019, així com a procedir a la seva
correcta senyalització i tancament pel temps que duri la batuda autoritzada.
Decret d’alcaldia núm. 10/19, de data 28 de gener de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

5. Assumptes sobrevinguts
No existeixen assumptes sobrevinguts en aquesta sessió.
6. Informes de presidència i de regidories
L’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Primer.- L’Alcalde informa de que per tal de poder instal·lar el gestor d’expedients
electrònic és necessari tenir un ADSL i per fer-ho s’ha de col·locar una antena sobre
l’edifici de l’Ajuntament. Es decideix que l’empresa vindrà un dia de la propera setmana
per fer la instal·lació.
Segon.- L’Alcalde informa que a partir del mes de febrer vindrà un arquitecte tècnic del
Consell Comarcal del Solsonès a l’Ajuntament de Pinell. Vindrà cada 15 dies per tal de
poder resoldre tots els expedients d’obres i activitats i per tal de poder agilitzar els
tràmits corresponents.
Tercer.- L’Alcalde informa també que durant els dies que va glaçar tan es va haver de
llogar un camió per poder escampar sal.
Quart.- L’Alcalde finalment informa que en data 29 de novembre de 2018 es va presentar
acta de replanteig i inici d’obres per a la clausura i restauració de la bassa
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes de la finca l’Avellana, del TM de Pinell de
Solsonès, i que restem a l’espera de que finalitzin l’obra per a poder realitzar la oportuna
inspecció tècnica.

7. Precs i preguntes.
Primer.- El regidor Sr. Florenci Rosells Capdevila comenta que hi ha forats en diversos
camins i que han quedat malmesos.
Segon.- El regidor Sr. Florenci Rosells Capdevila pregunta com està el tema de la neteja
dels contenidors.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint
hores i 15 minuts, 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

