
 

 

ACTA DEL 28 DE MAIG DE 2020 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE 
PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Ordinària 
Número: 3/20 
Data: 28 de maig de 2020 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: de 19:00h a 20:45h 
 
 
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. 
 
Abans de l’inici de la sessió, l’Alcalde i els regidors que formen el Ple municipal, fan un 
minut de silenci en memòria de totes les víctimes del Covid-19. 
 
 
1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Seguidament el President demana a la secretaria que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
de 18 de febrer de 2020, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES INCLOSES AL PROJECTE D’OBRES DE CONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ DE 
DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI DE PINLLE DE SOLSONÈS, MODIFICAT. 
 
 
 



 

 

En data 25 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, en sessió 

ordinària,  va aprovar inicialment el “ Projecte d’obres de condicionament i 

pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès”, que va ser  

exposat al púbic al BOP de Lleida núm. 157, de 14 d’agost de 2019 i al DOGC núm. 

7969, de 27 de setembre de 2019. 

 

En data 18 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès,  va aprovar 

l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per dur a terme 

l’execució de les obres incloses al “Projecte d’obres de condicionament i pavimentació 

de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès” de data juliol 2019. 

 

Vist que durant el mes de maig s’ha realitzat una modificació del projecte esmentat, el 

qual ha sofert una reducció del cost de l’obra, atès que un dels camins inicialment 

projectats, no s’acabarà executant. 

 

Atès que en data 20 de maig de 2020,  amb registre d’entrada 234/2020, ha tingut 

entrada en aquest Ajuntament  la modificació del projecte inicial “ Projecte d’obres de 

condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès” 

 

Considerant la voluntat de contractar les obres corresponents al “ Projecte d’obres de 

condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès”. 

 

 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb 

l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic, per la 

qual es trasposen 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. 

 

La forma d’adjudicació del contracte serà procediment obert simplificat, oferta 

econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. 

 

L’import del present contracte ascendeix a la quantitat de 568.810,03 euros. El valor 

estimat del contracte ascendeix a 470.090,93 euros ( IVA exclòs). 

 



 

 

Vist l’informe de la Secretària sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i 

l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

 

Vista la documentació que hi ha a l’expedient i que per les característiques de l’import 

del contracte s’opta per adjudicar-lo mitjançant el procediment obert simplificat per 

dur a terme l’execució de les obres incloses en el “Projecte d’obres de condicionament 

i pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès”, per unanimitat 

dels presents s’acorda: 

  

 

Primer.-- Aprovar inicialment el “ Projecte d’obres de condicionament i pavimentació de 

diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès”, redactat per l’enginyer agrònom Joan 

Garriga i Torres, amb un import total de 568.810,03 € IVA inclòs. En cas que finalitzada la 

informació pública no s’hagin presentat consideracions ni al·legacions al respecte, el 

projecte quedarà DEFINITIVAMENT aprovat sense necessitat de prendre cap altre acord. 

Segon.- Procedir a la publicació dels presents acords de conformitat amb el que estableix 

l’article 235.2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 37.2 del Decret 

179/1995, de 13 juny. 

Tercer. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat 

per dur a terme l’execució de les obres incloses al “Projecte d’obres de condicionament i 

pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès”. 

 

Quart.- Aprovar la despesa per import de 470.090,93 euros més 98.719,10 euros d’IVA, 

amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del Pressupost d’aquest 

Ajuntament per a l’exercici 2020. 

 

Cinquè. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el present 

contracte. 

 

Sisè. Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant amb el contingut previst en 

l’annex III de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

Setè. Publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de 

contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars així com la 



 

 

documentació necessària per presentar les ofertes, des del dia de publicació de l’anunci 

de licitació. 

 
 
L’Alcalde explica que el tram de Ca l’Armengou a la Vila no s’executarà i es modifica la 
part del projecte de pavimentació de camins, el plec de clàusules i el pressupost. 
 
2.ASSUMPTES  SOBREVINGUTS 
 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER FINANÇAR AMB 350 
EUROS LA ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DE SANT ISIDRE. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Solsonès, en el que sol·liciten ajut 
econòmic per la Fira de Sant Isidre 2020, amb una aportació econòmica de 350,00 €.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 

PRIMER.-  Concedir al Consell Comarcal del Solsonès els 350,00 € per la Fira de Sant Isidre 
2020. 

SEGON.-  Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès, procedir al pagament 
corresponent. 

TERCER.-  Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 
3. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Tot seguit es dona compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia núm. 05/20 de data 30 de gener de 2020, d’acceptació de la 

justificació de l’ajut econòmic per la celebració de la Festa Major de Madrona. 

Decret d’alcaldia núm. 06/20 de data 30 de gener de 2020, d’aprovació de l’addenda 

al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 

Pinell de Solsonès per al condicionament de camins per a la prevenció d’incendis 

forestals. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 07/20 de data 30 de gener de 2020, de concessió d’una 

col·laboració econòmica al Consell Comarcal del Solsonès per les despeses de la 68a 

edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona. 

Decret d’alcaldia núm. 08/20 de data 30 de gener de 2020, d’acceptació de la 

justificació de l’ajut de l’any 2019 a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de 

Solsonès.. 

Decret d’alcaldia núm. 09/20 de data 30 de gener de 2020, d’atorgament d’un ajut 

econòmic a Cofestas per l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2020. 

Decret d’alcaldia núm. 10/20 de data 30 de gener de 2020, d’aprovació de la 

liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Naturgy 

Iberia SA. 

Decret d’alcaldia núm. 11/20 de data 3 de febrer de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 12/20 de data 7 de febrer de 2020, d’acceptació de la 

subvenció atorgada per la Diputació de Lleida per fer front a part de les despeses 

d’adquisició d’un gestor d’expedients.  

Decret d’alcaldia núm. 13/20 de data 7 de febrer de 2020, d’acceptació de la 

subvenció atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la 

rehabilitació de la planta primera de l’“Ajuntament vell” per a sala d’audiovisuals. 

Decret d’alcaldia núm. 14/20 de data 13 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Iberdrola 

SAU.  

Decret d’alcaldia núm. 15/20 de data 13 de febrer de 2020, 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 2020.  

Decret d’alcaldia núm. 16/20, de data 14 de febrer de 2020, de concessió de llicència 

d’obres pel trasllat i ampliació de l’explotació porcina d’engreix i enderroc de naus 

ramaderes actuals a la finca Sangrà, TM de Pinell de Solsonès. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 17/20, de data 14 de febrer de 2020, de concessió de llicència 

d’obres per la instal·lació de generació elèctrica fotovoltaica per autoconsum elèctric a 

la finca El Soler del TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 18/20, de data 14 de febrer de 2020, d’inici d’expedient de 

contractació de les obres incloses al projecte d’obres de condicionament i pavimentació 

de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 19/20 de data 14 de febrer de 2020, d’inici d’expedient de 

contractació de les obres incloses al projecte d’obres de condicionament i pavimentació 

de l’accés al nucli de Miravé per Vendrell (1A FASE), TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 20/20 de data 19 de febrer de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 21/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa 

Edistribución Enectrica Redes Digitales SLU.  

Decret d’alcaldia núm. 22/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Endesa 

Energia SAU. 

Decret d’alcaldia núm. 23/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 

constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Endesa 

XXI Comercialitzadora de referencia SLU.  

Decret d’alcaldia núm. 24/20 de data 28 de febrer de 2020, d’atorgament d’un ajut 

econòmic a l’Escola de Sant Climenç, per fer front a part del cost de la sortida dels 

alumnes i famílies de l’escola a Barcelona. 

Decret d’alcaldia núm. 25/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació del conveni 

de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de 

Solsonès, per la Fira de Sant Isidre, període 2020 -2024. 

Decret d’alcaldia núm. 26/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

liquidació del pressupost de l’any 2019. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 27/20 de data 2 de març de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 28/20 de data 3 de març de 2020, de concessió de llicència 

d’obres per portar a terme la connexió del desaigüe de la pallera de Cal Ribera al 

clavegueram general de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 29/20 de data 6 de març de 2020, de nomenament del regidor 

Joan Codina Vila, com a representant de l’ajuntament a la Comissió SAI. 

Decret d’alcaldia núm. 30/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 31/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de mesures de 

prevenció contra la Covid-19. 

Decret d’alcaldia núm. 32/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de la suspensió 

de tràmits conseqüència de la Covid-19. 

Decret d’alcaldia núm. 33/20 de data 24 de març de 2020, d’aprovació del manifest 

de suport i adhesió de l’ajuntament al manifest dels ens locals davant la crisi del 

coronavirus. 

Decret d’alcaldia núm. 34/20 de data 30 de març de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 35/20 de data 9 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 36/20 de data 22 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 37/20 de data 29 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 38/20 de data 5 de maig de 2020, d’adhesió a l’acord marc del 

servei d’assessorament i mediació de l’assegurança de responsabilitat de càrrecs 

electes i personal al servei de l’administració. 

Decret d’alcaldia núm. 39/20 de data 5 de maig de 2020, de concessió de llicència 

d’obres per portar a terme la reforma de la piscina de la Casa Xarpell. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 40/20 de data 7 de maig de 2020, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 41/20 de data 11 de maig de 2020, d’aprovació de la nova 

liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’obra d’instal·lació 

de generació elèctrica fotovoltaica per autoconsum elèctric a la finca El Soler al TM de 

Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 42/20 de data 15 de maig de 2020, de concessió de llicència 

d’obres per portar a terme la construcció de femer a l’explotació amb MO 5450 CV, 

situada al polígon 1, parcel·la 163, al TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 43/20 de data 18 de maig de 2020, de desestimació de 

llicència urbanística per a l’increment de volum de cobert agrícola a la finca Montroig. 

Decret d’alcaldia núm. 44/20 de data 18 de maig de 2020, d’inici de l’expedient de 

baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda del Senyor amb NIF 

4XX9XX29. 

Decret d’alcaldia núm. 45/20 de data 18 de maig de 2020, d’inici de l’expedient de 

baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda del senyor amb NIF  

Decret d’alcaldia núm. 46/20 de data 20 de maig de 2020, de concessió de pròrroga 

de sis mesos per a l’inici de les obres consistents en l’ampliació d’explotació porcina 

d’engreix existent a la finca Rossells, al terme municipal de Pinell de Solsonès 

 
4. INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES 
 
 
L’Alcaldia informa dels següents assumptes: 
 
Primer.- L’Alcalde informa que s’ha començat el procediment de licitació per a les obres 
de rehabilitació de l’Ajuntament Vell. 
 
Segon.- L’Alcalde informa que en data 8 de juny de 2020 es va adjudicar la contractació 
de les obres de manteniment de la xarxa de camins municipals. 
 
Tercer.- L’Alcalde informa dels llocs on volen els contenidors i informa que es mantenen 
els 3 punts actuals. ( Madrona- La Serra- trencant de St. Climenç). 
 



 

 

Quart.- L’Alcalde informa que ha arribat la factura del conveni de la gossera que té 
l’Ajuntament amb el Consell Comarcal del Solsonès. 
 
Cinquè.- Incorporació del personal a l’Ajuntament: s’ha de posar gel desinfectant i 
distanciar les cadires a 2 metres per mantenir la distància de seguretat. 
 
Sisè.- L’alcalde comenta els ajuts atorgats per Diputació de Lleida de Cooperació i Salut 
pel Covid 19. 
 
Setè.- L’Alcalde informa que se’ns ha notificat la vista pel dia 12 de juliol de 2021 pel 
procediment de Recurs Ordinari 233/19, del Jutjat Contenciós Administratiu 1 Lleida. 
 
Vuitè.-  L’Alcalde explica la reunió amb el consellar Buch: on, entre altres, es va comentar 
que aquest any en els aguaites no hi hauria personal i hi posaran càmeres de vigilància. Es 
preveu que estiguin situades a Pinós i a Busa. 
 
Novè.- L’Alcalde explica que des de Diputació de Lleida es subvencionarà el pla de camins. 
 
Informes de regidories: 
 
 

- El regidor Joan Codina proposa al Ple de la corporació si es poden destinar els 
diners previstos per festes majors al Fons d’Emergència Social. 
 

- El regidor Jaume Llorens comenta al Ple de la corporació que s’estan redactant uns 
nous estatuts de la mancomunitat. 

 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES 
 

- El regidor Manel Alòs pregunta si es desbrossaran els camins perquè hi ha moltes 
herbes. 

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


