
ACTA DE 8 DE JULIOL DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRA ORDINÀRIA 
DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 8/15 
Data: 8 de juliol de 2015   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Florenci Rosells Capdevila 
 
Excusen la seva absència el regidor Jaume Llorens Patau i la regidora Mariona 
Martín Grau    
 
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 detalles, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu. 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 
1. Resolució dels ajuts per a l’adquisició de motob ombes per a extinció 

d’incendis al TM de Pinell de Solsonès. 
 

Vistes les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de 
motobombes per a l’extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès, aprovades pel 
Ple en sessió extraordinària de 28 de gener de 2015. 
 
Vista la convocatòria de les esmentades subvencions, publicada en el BOP núm. 
50 de 13 de març de 2015 i al DOGC núm. 6832 de 17 de març de 2015. 
 
Vista la modificació de la base primera de les bases reguladores dels ajuts per a 
l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès, 
aprovada per decret d’alcaldia de 30 de juny de 2015. 
 
Atès que ha finalitzat el termini atorgat per a presentar les sol·licituds i vista la 
documentació que consta a l’oportú expedient. 
 



Vistes les sol·licituds presentades, després d’analitzar sol·licitud per sol·licitud, a 
proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
 
PRIMER. Aprovar l’atorgament de les subvencions que tot seguit es relacionen:  
 

1 Josep Mª Bajona Vilana Casa Cal Torner 300,00 € 

2 Raquel Maldonado Lorenzo Casa Viles 300,00 € 

3 Ramon Ramon Caelles Casa Torrent 300,00 € 

4 Ramon Selva Farràs Casa Torralta 300,00 € 

5 Francesc Torra Jounou Casa Rossells 300,00 € 

6 Pere Casals Casals Casa Caballolet, porta 1 300,00 € 

7 Lluís Viladrich Nadal Casa Cots 298,65 € 

8 Josep Viladrich Vilanova Casa Soler 300,00 € 

9 Lluís Ribera Pallissa Casa Setó 300,00 € 

10 Joan Ramon Cots Coletas Casa Marrosella 300,00 € 

11 Arnau Valero Walters Rectoria de Madrona s/n 246,95 € 

12 Carme Torregassa Torra Casa Llobet 300,00 € 

 TOTAL       3.545,60 € 
 
 
SEGON.- Notificar la resolució a les persones beneficiàries d’acord amb allò que 
estableix en les bases reguladores de les subvencions.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
2. Aprovació del compte general de l’exercici 2014.  
 

Vist el compte general de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta, i el Dictamen d’aquesta Comissió 
emès en data 12 de maig de 2015. 
 
Considerant que el compte general s’ha exposat al públic als efectes de 
presentació d’al·legacions, reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant 
anuncia al Butlletí oficial de la Província de Lleida núm. 96 de 21 de maig de 2015, 
i durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, segons consta en el 
certificat de Secretaria de data 19 de juny de 2015. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat:  

 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’exercici 2014. 



 
SEGON.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que integra 
l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals 
aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Designació dels dies de festa local del municipi  per a l’exercici 2016. 
 

Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació on es sol·licita que s’estableixin 
dos dies de festa local per a l’any 2016, advertint que no es poden escaure en 
diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, i la 
Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm.6888, de 9 de juny 
de 2015. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Establir els dies 9 de febrer i 13 de maig de 2016 com a dies de festa 
local al municipi de Pinell de Solsonès per a l’any 2016. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal 
que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
 
No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 
20:15 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària, certifico, i 
que una vegada llegida i trobada conforme la signa l’alcalde juntament amb mi.  
 
 
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
    


