
ACTA DE 16 DE JULIOL DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTR AORDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: Extraordinària 
Número: 04/13 
Data: 16 de juliol de 2013  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:30 hores a 19:50 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Sílvia Casals Vila 
Manel Alòs Creus 
 
Excusa la seva absència la regidora Vanessa Ginestà Capdevila. 
 
 
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. Sol·licitud de subvenció al Departament de Gover nació i Relacions 
Institucionals per a abonar retribucions a càrrecs electes locals, any 
2013. 
 
Vista la resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar 
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions 
a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013, publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 6407, d’1 de juliol de 2013. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2011 el ple d’aquest ajuntament va acordar establir 
a favor del càrrec de president-alclade, en règim de dedicació parcial pel 50% de la 
jornada i donar-lo d’alta a la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació 
el pagament de les quotes empresarials que corresponguin i aquest import pot ser 
objecte de l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals una 
subvenció de 6.169,72 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta 



corporació  de l’exercici 2013, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada 
ordinària, d’acord amb la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria 
per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret 

a decidir. 
 

A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 
 
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a 
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de 
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que 
el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu 
futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 
2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la 
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la 
Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en 
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. 
Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en 
la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats 
internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de 
ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus 
ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grup municipal d’ Esquerra Republicana 
de Catalunya proposa al Ple Municipal els següents  



 
ACORDS 
 

PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 

TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència”.  
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i s’acorda trametre-la al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència 
 
  

3. Aprovació de despeses i ordenació de pagament.   
 

Vista la factura núm. 1512 emesa per l’empresa Transports i Excavacions Josep 
Ribera Pallisa en concepte d’execució dels treballs de manteniment de camins i 
manteniment de la xarxa viària municipal de Pinell de Solsonès.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres, S’ACORDA aprovar l’esmentada 
factura i ordenar el seu pagament.  

 
 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
19:50 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 
 
 


