
 

 

 
ACTA DEL 26 DE SETEMBRE DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Ordinària 
Número: 10/19 
Data: 26 de setembre de 2019 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:45 hores. 
 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Manel Alòs Creus 
Joan Codina Vila 
 
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 a la secretaria que llegeixi l’acta de les sessió 
ordinària de 25 de juliol de 2019, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2019 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2019, en el 

qual consta l’informe favorable de la interventora. 

Vist que les bases d’execució estableixen que es donarà compte al Ple dels expedients 

de modificació de crèdit, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

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

PRIMER.- Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit pressupostari 

número 1/2019, amb el següent detall: 



 

 

Les aplicacions que han de crear-se al Pressupost municipal per fer front a les referides 
despeses són les següents: 

 

 

FINANÇAMENT 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la 
liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes: 

 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat 

si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 

disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

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. 

 
 

Aplicació 

Descripció 
Crèdits inicials 

Modificacions de 
crèdit 

Crèdits 

finals 
Progr. Econòmica 

454 619.00 
Condicionament i pavimentació de 

diversos camins 
0       626.302’79€ 626.302’79€ 

  
TOTAL 

 0 626.302’79€ 

Aplicació: econòmica 

Descripció Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

      Romanent de tresoreria  501.042’23€ 

7 780.00  Aportacions privats 125.260’56€ 

     

      TOTAL INGRESSOS 626.302’79€  



 

 

 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I 
CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMILIES AMB DEUTE 
 

Atès que ERC ha tramès la Moció que es transcriu a continuació: 

MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT A LES 

FAMÍLIES AMB DEUTE  

Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments 

catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el subministrament a 

les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, si les 

administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 

La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular 

(ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 

l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat 

el 23 de juny de 2015. Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 

El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb 

les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un conveni 

marc a les companyies que aquestes no van voler signar.  

No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. 

Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el 

compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones 

en situació de vulnerabilitat.  

I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments 

socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i 

especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida 

digna. 

Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per 

garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

ACORDS 

PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets 

energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal 

per fer complir la llei.  

SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular 

que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més 

avançades del món. 



 

 

TERCER.- Exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015, 

des de l'any 2015.  

QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de 

manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos 

per la llei 24/2015. 

  

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

 
PRIMER.- Donar suport a la “MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL 

DE SUBMINISTRAMENT A LES FAMÍLIES AMB DEUTE” d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a ERC per tal que ells ho trametin a qui creguin 
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. 
 

 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
APROVACIÓ FACTURA CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ DE GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE 2018 “ACTUACIÓ AL CAMÍ DE SALLENT DE PINELL PER 
MILLORAR L’ACCÉS DELS VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Atès que s’ha dut a terme l’actuació al camí de Sallent de Pinell per millorar l’accés dels 
vehicles d’extinció d’incendis, dins la subvenció de Gestió Forestal Sostenible 2018. 
 
Un cop presentades la certificació i la factura, es dona compte al Ple per la seva 
aprovació. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la certificació i factura per import de TRENTA-TES MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (33.588,84 €) a favor de 
l’empresa Josep Ribera Pallisa.  
 
SEGON.- Procedir al seu pagament i a la justificació de la subvenció de Gestió Forestal 
Sostenible 2018.  
 
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. 
 



 

 

 

 

5. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
  Tot seguit es dona compte dels següents decrets: 
 

Decret d’alcaldia núm. 62/19 de data 26 de juliol de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 63/19 de data 5 de juny de 2019, de concessió d’un ajut 

econòmic per sufragar part de les despeses de la participació dels alumnes de Sant 

Climenç en les Jornades Literàries de la ZER del Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 64/19 de data 2 d’agost de 2019, d’aixecament de la 

suspensió de la llicència d’obres atorgada a la finca El Terme.  

Decret d’alcaldia núm. 65/19 de data 2 d’agost de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 66/19 de data 7 d’agost de 2019, de concessió d’una 

pròrroga de la llicència d’obres per la reconstrucció de la Masia Cal Quel.  

Decret d’alcaldia núm. 67/19 de data 13 d’agost de 2019, d’habilitació com a 

Secretaris-Interventors accidentals, els funcionaris del SAT del Consell Comarcal 

del Solsonès, durant el període de vacances de la secretària. 

Decret d’alcaldia núm. 68/19 de data 26 d’agost de 2019, d’acceptació de la 

subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Solsonès, per tal de finançar part de 

les despeses d’edició del full informatiu de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 69/19 de data 28 d’agost de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 70/19 de data 28 d’agost de 2019, de designació de 

l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia, com a Tècnic 

Director de les obres i coordinador de seguretat i salut en fase d’execució del 

projecte anomenat “Actuacions en camins forestals (2018)-Gestió Forestal 

Sostenible”. 

Decret d’alcaldia núm. 71/19 de data 4 de setembre de 2019, d’aprovació del 

document d’avaluació de riscos i mesures preventives presentat per Transports i 

Excavacions Josep Ribera per a l’execució de les obres en el camí de Sallent per 

millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018) - Gestió Forestal 

Sostenible, al TM de Pinell de Solsonès. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 72/19, de data 19 de setembre de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament.  

 
6. INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES 
 
 
L’Alcaldia informa dels següents assumptes: 
 
Primer.- L’Alcalde informa de que el dia  5 d’octubre es farà l’excursió del municipi i 
aquest any està previst anar a visitar les mines de Cercs i la Colònia de Sant Corneli                   
( Berguedà). 
 
Segon.- L’Alcalde informa que s’ha obtingut l’ajut de dinamització territorial per a la 
pavimentació de diversos camins del municipi. I que en els propers dies sortirà publicada 
la resolució definitiva. 
 
Tercer.- L’Alcalde informa del nou decret de dejeccions ramaderes.  
 
Quart.- L’Alcalde informa que té previst reunir-se amb el president de la Diputació de 
Lleida. 
 
Cinquè.- L’Alcalde informa que el dia 21 d’octubre es farà el sorteig de les meses 
electorals a les 19.30 h 
 
Sisè.- L’Alcalde informa que el dia 17 d’octubre a les 19 h hi ha prevista una sessió per a 
càrrecs electes ACM 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Florenci Rosells informa que s’ha d’arreglar el Camí de la Serra a Sant Sentís. 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les dinou 
hores i quaranta-cinc 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 


