ACTA DEL 30 DE MAIG DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE
PINELL DE SOLSONÈS
Identificació de la sessió
Caràcter: Extraordinària
Número: 5/19
Data: 30 de maig de 2019
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 18:00 hores a 19:15 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Jaume Llorens Patau
Florenci Rosells Capdevila
Vanessa Ginestà Capdevila
Mariona Martí Grau
Aida Molner Pejoan, secretaria-interventora.
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
28 de març de 2019, l’acta de sessió extraordinària d’1 d’abril de 2019 i l’acta de sessió
extraordinària del 29 d’abril de 2019, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Adjudicació de l’actuació inclosa en la Memòria valorada dels treballs de
manteniment de la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès, anualitat 2019 –
Neteja de vegetació ruderal per a la prevenció d’incendis forestals
Atès que s’inicia l’expedient de contractació de les obres de manteniment de la xarxa de
camins municipals de Pinell de Solsonès anualitat 2019 “Neteja de vegetació ruderal per a
la prevenció d’incendis forestals” i es va sol·licitar oferta econòmica a les empreses:
- Casa Xarpell S.L.
- Excavacions Gerard Andreu
- Josep M. Pujantell Caelles

Atès que només s’ha rebut una oferta al respecte:
- Casa Xarpell S.L.

Preu amb IVA inclòs 9.641,28 €

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.
Per tot l’exposat el Ple d’aquest Ajuntament, per unanimitat acorda:
El Ple de la corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Casa Xarpell S.L. el contracte menor per a
l’execució de les obres de neteja de vegetació ruderal per a la conservació del patrimoni
natural per un import total de 9.641,28 € IVA INCLÓS.
Segon.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres.
Tercer.- Aprovar la despesa de 9.641,28 € per a l’execució de l’obra de neteja de
vegetació ruderal per a la conservació del patrimoni natural amb aplicació a la partida
210.00/454 del vigent pressupost municipal.
Quart.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquesta aquest acord a la persona adjudicatària en el termini de deu
dies.

3. Designació dels dies de festa local del municipi per a l’exercici 2020
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 2020, 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 membres:
Primer.- Establir els dies 25 de febrer i 15 de maig de 2020 com a dies de festa local al
municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2020.
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. Assumptes sobrevinguts

4.1. Sol·licitud atorgament subvenció equip futbol sala de Sant Climenç temporada
2018-2019
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
2018-2019 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 2019.

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 2018-2019 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 2018-2019

-

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 2018 – juny 2019

Segon.- Atès que 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.
Quart.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

4.2. Aprovació del Projecte simplificat de les actuacions al camí de Sallent per millorar
l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis
Atès que aquesta entitat està interessada en l’execució de les obres i treballs inclosos en
el projecte simplificat de les actuacions al camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles
d’extinció d’incendis amb un pressupost de 33.588,84 €, redactada per l’enginyer de
camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:

Primer.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural una subvenció dins la convocatòria l’ordre AAM/251/2011 de 5 d’octubre, per la
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible per al 2011, i
es convoquen els corresponents a 2011, publicada al DOGC 5980 de 7 d’octubre de 2011,
per a realitzar l’execució de les obres i treballs inclosos en la memòria valorada de les
obres de condicionament de camins del municipi de Pinell de Solsonès, redactada per
l’enginyer de camins, col·legiat n. 16.400 Raimon Guitart i García, per l’import total del
pressupost de la memòria, que ascendeix a la quantitat de 24.952,75 €
Segon.- Aprovar la memòria valorada de les obres de condicionament de camins del
municipi de Pinell de Solsonès, redactada per l’enginyer de camins, col·legiat n. 16.400
Raimon Guitart i García.
Tercer.- Donar-ne compte al ple de l’ajuntament en la propera sessió ordinària que es
celebri.
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dona compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 26/19 de data 27 de març de 2019, Sol·licitud d’alta al servei eFACT al Consorci AOC.
Decret d’alcaldia núm. 27/19 de data 29 de març de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 28/19 de data 9 de març de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 29/19 de data 12 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 30/19 de data 23 d’abril de 2019, de sol·licitud de dos ajuts
directes a la Diputació de Lleida, pel finançament del cost d’adquisició del gestor
d’expedients i pel finançament del cost d’adquisició del sistema informàtic per poder
treballar amb l’esmentat gestor d’expedients.

Decret d’alcaldia núm. 31/19 de data 24 d’abril de 2019, d’atorgament de la llicència
urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte de reforma de l’explotació porcina
per millora de compliment de legislació, a la finca Hostal del Geli, el promotor del qual
és el Sr. Jordi Coletas Rial.
Decret d’alcaldia núm. 32/19 de data 26 d’abril de 2019, d d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 33/19 de data 29 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 34/19 de data 6 de maig de 2019, d’atorgament d’un ajut
econòmic a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo, com a membre de l’Associació de veïns
del municipi de Pinell de Solsonès, per finançar les despeses d’organització d’actes
festius i culturals al municipi de Pinell de Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 35/19 de data 6 de maig de 2019, de donar-se per assabentat de
l’inici d’activitat ramadera de 150 places de vedells d’engreix que s’incorpora a la MO
5450 BJ que constava com a explotació ovina d’autoconsum, el promotor del qual és el
Sr. Ramon Torra Bernaus.
Decret d’alcaldia núm. 36/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 37/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès
per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del
Solsonès per a l’any 2019.
Decret d’alcaldia núm. 38/19 de data 14 de maig de 2019, d’atorgament de llicència
urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte d’ampliació d’explotació porcina
d’engreix existent a la finca Rossells, el promotor del qual és el Sr. Francesc Torra
Jounou.
Decret d’alcaldia núm. 39/19, de data 14 de maig de 2019, d’ inici d’expedient de
contractació dels treballs de manteniment de camins municipals i sol·licitud d’ofertes
econòmiques.
Decret d’alcaldia núm. 40/19, de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 41/19, de data 23 de maig de 2019, d’atorgament de llicència de
segregació a la finca El Terme a Pinell de Solsonès, el promotor del qual és el Sr. José
Luis Reboiro Serra.
Decret d’alcaldia núm. 42/19, de data 23 de maig 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, a l’empresa Electra del Cardener
Energia SA.
Decret d’alcaldia núm. 43/19, de data 23 de maig 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, a l’empresa Cardener Distribució
Elèctrica.

6.

Informes de presidència i de regidories

L’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Primer.- L’Alcalde informa de la demanda davant el contenciós administratiu de Lleida
que ha interposat el propietari de la Codina de Madrona.
Segon.- La regidora Mariona Martín informa de que per aquest curs es realitzaran
activitats de joventut que seran zumba o pilates. I s’informa també que s’ha parlat amb el
Consell Comarcal del Solsonès per poder gestionar aquestes activitats.
Tercer.- L’Alcalde informa de l’estat d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Pinell de
Solsonès.

7.

Precs i preguntes.

No n’hi ha

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les dinou
hores i quinze 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

