
ACTA DE 22 DE NOVEMBRE DE 2011 DE SESSIÓ PÚBLICA OR DINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Ordinària 
Número: 13/11 
Data: 22 de novembre de 2011   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Ezequiel Real Colell 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Sílvia Casals Vila     
 
Esther Garrido Hernández, secretària 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.  
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2 012. 
 
ANTECEDENTS 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012. 

 
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que figura a 
l’expedient. 

 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent.  

 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 
162 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3 i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, 



de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

 
Per l’exposat i per unanimitat, S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012 el 
qual, és el següent: 

 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGON.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat 
pressupost. 

 
TERCER.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general, on s’inclou la 
normativa reguladora de les subvencions nominativa i excepcionals de l’Ajuntament 
de Llobera, d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions. 

 
QUART.- Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, també 
comprès en el Pressupost. 

 
CINQUÈ.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de 
quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 
SISÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 
es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i  els articles 162 i ss. del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladors d’Hisendes Locals. 

 

INGRESSOS  
CAPÍTOL I 24.000,00 € 
CAPITOL II 2.000,00 € 
CAPÍTOL III 1.018,76 € 
CAPÍTOL IV 92.550,00€ 
CAPÍTOL V 2.000,00 € 
CAPÍTOL VII 92.000 € 

TOTAL 213.568,76 € 
  
DESPESES  
CAPÍTOL I  24.200,00 € 
CAPÍTOL II 52.700,00 € 
CAPÍTOL III 500,00 € 
CAPÍTOL IV 18.530,00 € 
CAPÍTOL VI 117.638,76 € 

TOTAL 213.568,76 € 



SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 

 
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció per a un finançament català.   
 

Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just 
pels ens locals.  
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera.  
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, 
que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres 
ciutadans.  
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del 
principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova 
atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos 
suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es 
tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.  
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha 
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.  
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos 
que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca 
que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.  
 
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte 
Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els 
catalans, petició que abandera el Govern del país.  
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el 
seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament 
catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al 
pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns 
criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els següents acords: 

 
PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances 
locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.  
 
SEGON.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un 
pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el 
finançament de Catalunya i també dels governs locals.  
 
TERCER.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 

 
 



No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:45 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico, i 
que una vegada llegida i trobada conforme la signen tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 
    
 
   ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 


