ACTA DEL 8 D’OCTUBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 10/15
Data: 8 d’octubre de 2015
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:45 hores a 20:45 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Vanessa Ginestà Capdevila
Jaume Llorens Patau (s’incorpora a la sessió durant la lectura del put 1)
Florenci Rosells Capdevila
Excusa la seva absència 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. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària de 31 d’agost de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, consistent en la modificació de l’article 4, establint un a bonificació
del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels vehicles catalogats com a històrics i als
vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.
En compliment del que disposa l’article 17 de Text refós de la Llei d’Hisendes Locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

El text de l’Ordenança consta a l’expedient.
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici de 2016 i següents es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament
relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, beneficis fiscals de concessió potestativa i
altres elements tributaris.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’Hisendes Locals
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i 178.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran
exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors
des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

3. Revocació de les funcions de tresoreria a la regidora d’Hisenda.
Atès que el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
mesures en matèria d’ocupació pública i estímul a l’economia, modifica l’apartat 2 de
l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Atès que, de conformitat amb els criteris d’aplicació de la modificació esmentada
establerts per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, la modificació implica que des de l’entrada en
vigor del Reial Decret-Llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la
Subescala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de
secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de control
i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, i de
comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser desenvolupades aquestes
funcions per regidors/res.
Atès que, mentre no es desenvolupi un reglament que reguli el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es considera
que les funcions de tresoreria els municipis de menys de 5.000 habitants, es podrà
articular mitjançant alguna de les possibilitats que estableix el MINHAP (agrupació de
tresoreria, lloc de treball de col·laboració, mitjançant Diputació Provincial, altres
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional d’un altre
municipi o transitòriament per la mateixa personal que desenvolupi les funcions de
secretaria i intervenció).
Atès que en aquest ajuntament les funcions de secretaria i intervenció es presten
mitjançant el Servei d’Assistència Tècnica als ajuntaments del Consell Comarcal del
Solsonès i es considera procedent traslladar a aquest ens la consulta en quant al

sistema de provisió del lloc de treball de tresoreria i el desenvolupament de les seves
funcions.
Atès que per acord de ple de data 17 de juny de 2015 es va nomenar a la regidora
Vanesa Ginestà Capdevila tresoreria de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.
Atès que mentre no es rebi resposta per part del Consell Comarcal del Solsonès en
relació al correcte sistema de provisió de les funcions de tresoreria, cal establir un
règim transitori per tal de no deixar al descobert les esmentades funcions que ha de
continuar essent desenvolupades.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Revocar les funcions de tresoreria a la regidora Vanesa Ginestà
Capdevila, i deixar sense efecte el nomenament efectuat per acord de ple de data 17
de juny de 2015.
SEGON.- Efectuar una consulta davant el Consell Comarcal del Solsonès en relació
a la forma adequada de desenvolupament de les funcions de tresoreria en aquest
ajuntament.
TERCER.- Acumular, de forma transitòria, les funcions de tresoreria a la Secretària
interventora com a funcions pròpies.
QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats bancàries amb les quals aquest
ajuntament manté relacions comercials, als efectes d’efectuar l’oportú canvi de
signatures.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al
de l’adopció d’aquest acord.
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

4. Modificació de règim ordinari de sessions plenàries de l’ajuntament.
Atès que acord plenari de data 17 de juny de 2015 es va acordar que les sessions
ordinàries del Ple tindrien lloc l’últim dimarts hàbil de cada dos mesos, mesos
imparells a les 19:30h a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Atès que l’alcalde manifesta la impossibilitat sobrevinguda d’assistir a les sessions
plenàries de l’ajuntament en el règim ordinari que va ser acordat i proposa la seva
modificació.
A proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Modificar el règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de Pinell
de Solsonès, que en endavant es celebraran l’últim dijous hàbil dels mesos imparells,
a les 19:30h a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
SEGON.- Fer publicitat d’aquest acord mitjançant la pàgina web de l’ajuntament.

TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

5. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a l’equip de botifarra de Sant
Climenç.
Vista la sol·licitud del Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de
Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra, presentada a aquest Ajuntament
amb registre d’entrada número 274 de data 30 de setembre de 2015, en la qual es
demana un ajut econòmic per a fer front a les despeses ocasionades per la
participació a la lliga comarcal de botifarra 2015-2016.
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’equip de botifarra de Sant Climenç. un ajut econòmic per un
import de 300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la participació a la
lliga comarcal de botifarra 2015-2016.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Gaspar Serra Moncunilll, responsable de
l’equip de Sant Climenç, per a la lliga comarcal de botifarra.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer
efectius aquests acords.

6. Aprovació de factures i ordenació de pagaments.
No n’hi ha.

7. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

8. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 73/15 de data 2 de setembre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 74/15 de data 21 de setembre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 75/15 de data 24 de setembre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 76/15 de data 25 de setembre de 2015, de requeriment a
l’empresa adjudicatària de les obres de Millora dels camins rurals de Madrona (1a
Fase), Àridos Romà SAU, per a què dugui a terme les actuacions incloses a l’informe
del tècnic Raimon Guitart i Garcia de data 14 de setembre de 2015.

Decret d’alcaldia núm. 77/15 de data 25 de setembre de 2015, de canvi de data de
la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es
celebrarà el proper dia 8 d’octubre de 2015.
Decret d’alcaldia núm. 78/15 de data 28 de setembre de 2015, d’habilitació com a
Secretària-interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període de
baixa per malaltia, a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, secretària-interventora del SAT
del Consell Comarcal del Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 79/15 de data 6 d’octubre de 2015, d’aprovació de diverses
factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 80/15 de data 7 d’octubre de 2015, de sol·licitud d’un ajut
directe a la Diputació de Lleida de 5.000 € per a finançar part de les despeses
derivades dels treballs de reparació de camins municipals, derivats de les fortes
pluges i aiguats del mes de setembre de 2014.

9. Informes de presidència i de regidories
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Informa que ha encomanat al tècnic Raimon Guitart la redacció d’una
memòria per arreglar el camí de Miravé, que serà presentada al consell per a què
l’executi dins el seu pla d’actuació de camins comarcals.
Segon.- Aviat es col·locaran els plafons informatius de senyalització turística al
municipi.
Tercer.- Explica que les senyals direccionals que es van treure de Caballol, es
col·locaran a baix i a dalt de la carretera. En principi només havia de ser un però
finalment l’empresa en farà dos i l’ajuntament es farà càrrec de la seva instal·lació.
Quart.- En relació a la informació donada al passat ple sobre la implantació d’un
servei de taxi els divendres al matí des de Sant Climenç, explica que el seu preu serà
de 3,5 € i que si algú se’n vol beneficiar, haurà de sol·licitar-ho prèviament per
telèfon.
Cinquè.- Fa saber que la persona contractada mitjançant els plans d’ocupació que va
sol·licitar el Consell, començarà a treballar per l’ajuntament el dia 16 de novembre i
per un període de 6 mesos. Recorda que la persona contractada haurà de ser
prioritàriament major de 45 anys i que no sigui beneficiària de cap prestació per
desocupació. Cal pensar les tasques que li seran encomanades. Per altra banda, al
Consell hi haurà contractades directament 8 persones, que s’organitzaran en
brigades i es desplaçaran als municipis a petició dels mateixos, on calgui realitzar
alguna actuació. Cal informar al Consell si al municipi de Pinell hi ha alguna tasca
que pugui fer aquesta brigada.

10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent tres
quarts de nou del vespre, 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

