ACTA DEL 25 DE JULIOL DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Número: 9/19
Data: 25 de juliol de 2019
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:00 hores a 21:00 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 les actes de les sessions
extraordinària de 12 de juny de 2019 i l’acta de sessió extraordinària del 15 de juny de
2019, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE
SOLSONÈS DE L’EXERCICI 2018
L’alcalde manifesta que s’han d’examinar i, si és procedent, aprovar el compte general
corresponent a l’exercici de l’any 2018, i sobre el qual es va emetre informe favorable per
la Comissió Especial de Comptes en sessió tinguda el dia 30 de maig de 2019, i exposat
al BOP núm. 109 de 6 de juny de 2019, sense que s’hagi presentat cap reclamació.
La secretària llegeix el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes.
Després de deliberar, el Compte General de 2018, queda aprovat pel Ple de la
Corporació Municipal.

3. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE CONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ
DE DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI DE PINELL DE SOLSONÈS
Vist el projecte d’obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi
de Pinell del Solsonès redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga Torres, amb un
import total de 626.302,79 € IVA inclòs.
En aplicació de l’article 37 i 38 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot l’exposat el Ple d’aquest Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de condicionament i pavimentació de
diversos camins del municipi de Pinell del Solsonès redactat per l’enginyer agrònoms
Joan Garriga Torres, amb un import total de 626.302,79 € 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.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els
documents necessaris per fer efectius els presents acords.

4. ADJUDICACIÓ DE LES ACTUACIONS AL CAMÍ DE SALLENT PER MILLORAR
L’ACCÉS DELS VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS AL MUNICIPI DE PINELL DE
SOLSONÈS
Atès que s’inicia l’expedient de contractació de les obres de les actuacions al camí de
Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018) Gestió Forestal
Sostenible, al terme municipal de Pinell de Solsonès i es va sol·licitar oferta econòmica a
les següents empreses:
- Transports i Excavacions Josep Ribera
- Contenidors Territorials 1200 SL
Atès que les ofertes presentades són les següents:
- Transports i Excavacions Josep Ribera per 33.588,84 € (IVA INCLÓS)
- Contenidors Territorials 1200 SL per 34.942,38 € (IVA INCLÓS)

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 Transports i Excavacions Josep Ribera el
contracte menor per a les actuacions al camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles
d’extinció d’incendis (2018) Gestió Forestal Sostenible, al terme municipal de Pinell de
Solsonès per un import total de 33.588,84 € (IVA INCLÓS).
SEGON.- Procedir a la formalització del pertinent contracte d’obres.
TERCER.- Aprovar la despesa de 33.588,84 € per a l’execució de les actuacions al camí
de Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018) Gestió Forestal
Sostenible, al terme municipal de Pinell de Solsonès amb aplicació a la partida
619.00/454 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.

5. INICIAR L’EXPEDIENT PER CLASSIFICAR EL POU DE GEL COM BÉ CULTURAL
D’INTERÉS LOCAL
Vist que és d’interès cultural la rehabilitació del Pou de Gel del municipi de Pinell de
Solsonès.
Atès que d’acord amb allò disposat a l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre: “cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o
a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por

la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno
contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al
procedimiento”.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA
PRIMER.- Iniciar l'expedient per a la declaració del Pou de Gel del TM de Llobera, com a
Bé Cultural d’Interès Local, d'acord amb la descripció dels béns i plànols de delimitació i
fitxes tècniques que obren en l'expedient.
SEGON.- Declarar la tramitació d’urgència de l’expedient d’acord amb allò disposat a
l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre amb reducció a la meitat dels terminis
establerts pel procediment ordinari.

6. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PEL CORRELLENGUA
2019

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que
permeti que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva,
Atesa la celebració dels 23 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la reivindicació de la figura de Pere Calders que impulsa el Correllengua 2019
en motiu del 25è aniversari de la seva mort, per retre homenatge a l’autor i posar en
valor la seva obra,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2019 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.-. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica, de 40 €, per a l’organització dels actes i el
bon funcionament del Correllengua 2019.
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

7. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE CONDICIONAMENT I PAVIMENTACIÓ
DE L’ACCÉS AL NUCLI DE MIRAVÉ PER VENDRELL ( 1ª FASE), DEL TM DE PINELL
DE SOLSONÈS
Vist el projecte d’obres de condicionament i pavimentació de l’accés al nucli de Miravé
per Vendrell ( 1ª Fase) de Pinell del Solsonès redactat per l’enginyer agrònom Joan
Garriga Torres, amb un import total de 75.889’24 € IVA inclòs.
En aplicació de l’article 37 i 38 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot l’exposat el Ple d’aquest Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de condicionament i pavimentació de
l’accés al nucli de Miravé per Vendrell ( 1ª Fase) de Pinell del Solsonès redactat per
l’enginyer agrònom Joan Garriga Torres, amb un import total de 75.889’24€ 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.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els
documents necessaris per fer efectius els presents acords.

8. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Tot seguit es dona compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 44/19 de data 31 de maig de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament..
Decret d’alcaldia núm. 45/19 de data 5 de juny de 2019, d’inici expedient de
baixa del padró per inscripció indeguda.
Decret d’alcaldia núm. 46/19 de data 7 de juny de 2019, de suspensió de les
obres de la finca El Terme.
Decret d’alcaldia núm. 47/19 de data 7 de juny de 2019, de personació al jutjat
en relació amb el recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm.
233/2019 B.
Decret d’alcaldia núm. 48/19 de data 11 de juny de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 49/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’ajut a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar part de la despesa ocasionada per
l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2019.
Decret d’alcaldia núm. 50/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar part de l’execució de les obres
incloses en la Memòria valorada de la rehabilitació de l’església de Sant Pere de
Miraver.
Decret d’alcaldia núm. 51/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de l’execució de les obres incloses en
el Projecte de la II Fase de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament Vell.

Decret d’alcaldia núm. 52/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per l’adquisició d’un servidor, dos sais, un switch i un
software de gestió.
Decret d’alcaldia núm. 53/19 de data 28 de juny de 2019, de nomenament del
regidor Sr. Jaume Llorens Patau com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pinell de
Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 54/19, de data 28 de juny de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 55/19 de data 28 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per la
convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la prevenció d’incendis
forestals i restauració del potencial forestal 2019.
Decret d’alcaldia núm. 56/19 de data 28 de juny de 2019, de sol·licitud d’ajut al
Consell Comarcal del Solsonès per tal de finançar part de la despesa ocasionada
per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2019.
Decret d’alcaldia núm. 57/19, de data 28 de juny de 2019, d’aprovació del
“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” de juny de 2019 i procedir a la seva signatura.
Decret d’alcaldia núm. 58/19, de data 28 de juny de 2019, d’inici d’expedient de
contractació dels treballs inclosos en el Projecte simplificat de les actuacions al
camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018)- Gestió
Forestal Sostenible, i sol·licitar una oferta econòmica a tres empreses.
Decret d’alcaldia núm. 59/19, de data 3 de juliol de 2019, d’atorgament d’un ajut
econòmic al Sr. Josep Rosells Capdevila per a fer front a les despeses de la Festa
Major de Madrona.
Decret d’alcaldia núm. 60/19, de data 4 de juliol de 2019, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 61/19, de data 16 de juliol de 2019, d’aprovació del
projecte d’actuació de condicionament i millora de camins d’accessos a masies amb
activitat econòmica i accessos a béns d’interès nacional, al TM de Pinell de
Solsonès, i sol·licitud d’un ajut per a dinamització territorial per als anys 2018-2019.

9.

INFORMES DE PRESIDÈNCIA I REGIDORIES

L’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Primer.- L’Alcalde informa que el Full informatiu està a punt de sortir.
Segon.- L’Alcalde informa del procediment judicial de les mesures cautelars interposat
contra l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.
Tercer.- L’Alcalde informa que es realitzarà un curs d’autodefensa en el marc de la
subvenció del Pacto de Estado.

10.

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint-iuna 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

