ACTA DE 9 DE NOVEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinària
Número: 11/15
Data: 9 de novembre de 2015
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 19:30 hores a 20:20 hores
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Mariona Martín Grau
Vanessa Ginestà Capdevila
Jaume Llorens Patau
Florenci Rosells 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 detalles, sota la Presidència de l’alcalde
Benjamí Puig i Riu.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:
1. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’Impost de Bens Immobles.
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns
Immobles, consistent en la modificació de l’article 8, modificant el tipus impositiu de
l’IBI d’urbana, que passa del 0,4% al 0,6% per a l’exercici 2016 i següents.
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 Béns immobles 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.

2. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2016.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable, el qual
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 la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Per l’exposat i per unanimitat, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016
el qual, és el següent:

INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VII

26.400,00 €
300,00 €
2.700,00 €
108.568,89 €
3.500,00 €
0,00 €

TOTAL

141.468,89 €

DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
TOTAL

23.400,00 €
67.075,10 €
50,00 €
15.943,79 €
0,00 €
35.000,00 €
141.468,89 €

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 Pinell de Solsonès, 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 les persones interessades 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.
SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per
l’efectivitat d’aquest acord.

3. Adjudicació de les obres incloses a la “Memòria valorada de reparació

dels danys soferts en camins municipals a causa de la pluja torrencial
del 2/11/2015”.
Atès que el passat 2 de novembre, degut als forts aiguats soferts en el municipi,
s’ha patit un gran deteriorament de vàries infraestructures de la xarxa viària
municipal, que cap reparar de forma urgent per tal de garantir novament la
seguretat vial.
Vista la “Memòria valorada de reparació dels danys sofert en camins municipals a
causa de la pluja torrencial del 2/11/2015”, la qual té un pressupost d’execució total
de 30.633,30 €, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i
Garcia.
Atès que per la urgència dels treballs a realitzar no és possible esperar a
l’aprovació definitiva de la memòria, un cop transcorregut el període d’exposició
pública.
Atès que l’òrgan competent per a l’adjudicació de les obres incloses la memòria
esmentada, així com per a l’aprovació de la mateixa, és el ple de l’ajuntament, ja
que l’import dels treballs supera el 10% dels recursos ordinaris establerts al
pressupost vigent.
Atès l’import esmentat del pressupost que consta a l’expedient i atès que l’article
138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que es consideren
contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 €, quan es tracti de
contractes d’obres, o 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, i que aquest
tipus de contractes menors podran se 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 111 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 l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa, els
treballs inclosos en la Memòria valorada de reparació dels danys sofert en camins
municipals a causa de la pluja torrencial del 2/11/2015” per import de 30.633,30 € i
procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.
SEGON.- Notificar al Sr. Josep Ribera Pallisa, com a representant de l’empresa
adjudicatària, el present acord.
TERCER.- Aprovar inicialment la “Memòria valorada de reparació dels danys sofert
en camins municipals a causa de la pluja torrencial del 2/11/2015”, i exposar i

sotmetre-la a exposició pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província en compliment de l’article 235.2.c 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., amb el benentès que si no es presenten reclamacions
ni al·legacions durant el termini indicat, quedarà definitivament aprovada.
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

No havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió essent
un quart i cinc de nou del vespre, 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

