ACTA DEL 23 DE NOVEMBRE DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 12/15
Data: 23 de novembre de 2015
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:00 hores a 19:55 hores.
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Mariona Martín Grau
Vanessa Ginestà Capdevila
Jaume Llorens Patau (s’incorpora a la sessió durant la lectura del punt 4)
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 d’actes de les sessions anteriors.

Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió
ordinària de 8 d’octubre de 2015, i l’acta de la sessió extraordinària de 9 de
novembre de 2015, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa a les properes
eleccions generals del dia 20 de desembre de 2015.
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar les
meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig.
La selecció s’efectua mitjançant l’aplicació informàtica facilitada per la Junta Electoral
de Zona, la qual realitza el sorteig de forma aleatòria i en un document únic fa
constar la identitat de tots dels membres titulars i suplents escollits.
Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa per a
les properes Eleccions Generals, que es celebraran el pròxim 20 de desembre; el
resultat és el que es detalla:

PRESIDENT: Jordi Torra Bernaus
1er VOCAL: Josep Freixes Jalmar
2on VOCAL: Joan Codina Vila
SUPLENTS:
1er suplent PRESIDENT: Marta Sabartés Bajona
2on suplent PRESIDENT: Raquel Maldonado Lorenzo
1er suplent 1er VOCAL: Laia Torrent Comella
2on suplent 1er VOCAL: Jose Maria Ribera Balague
1er suplent 2on VOCAL: Jorge Miro Tutuach
2on suplent 2on VOCAL: Manel Torra Jounou

3. Designació del representant de l’administració d’aquest ajuntament a les
properes eleccions generals del dia 20 de desembre de 2015.
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran a
terme el proper 20 de desembre per a les eleccions generals és necessària la
designació d’una persona per a què actuï com a representant de l’administració el dia
de les eleccions.
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local.
EL Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:

PRIMER.- Designar a la Sra. Maria Claustre Torra Viladrich, amb DNI 78151318D
per a actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de
Solsonès a les properes eleccions generals que es celebraran el proper 20 de
desembre.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer
efectius aquests acords.

4. Aprovació inicial del “Projecte reduït actuacions en camins forestals
(Gestió forestal sostenible)”.
Vist el “Projecte reduït – actuacions en camins forestals (Gestió forestal sostenible)”,
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia, el qual té un
pressupost d’execució per contracta de 24.293,97 €.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte esmentat és el ple de
l’ajuntament, ja que el pressupost d’execució supera l’import del 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost vigent.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte reduït – actuacions en camins forestals
(Gestió forestal sostenible)”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon
Guitart i Garcia. i exposar i sotmetre’l 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.

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

5. Nomenament dels membres de la Comissió municipal de delimitació.
Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local rebut en aquest ajuntament
en data 29 de juny de 2015, en el qual es sol·licita que, per tal de prosseguir la
tramitació de les delimitacions municipals que s’estan duent a terme amb municipis
limítrofs, es designin nous membres de la comissió municipal de delimitació.
A proposta de l’Alcalde, el ple ACORDA per unanimitat:

PRIMER.- Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest
Ajuntament en les operacions de delimitació municipal les persones següents:
Sr. Benjamí Puig i Riu, alcalde de la corporació.
Sr. Mariona Martín Grau, regidora de la corporació.
Sr. Jaume Llorenç Patau, regidor de la corporació.
Sr. Antoni Albalate i Bosquet, tècnic dels serveis tècnics del Consell Comarcal del
Solsonès, que actuarà com a tècnic de la corporació.
Sra. Esther Garrido Hernández, secretària de la corporació.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
TERCER.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.

6. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2015.
Vista l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per
a les que el crèdit consignat en el vigent pressupost de la Corporació és inexistent o
insuficient i no ampliable, i atès que es poden efectuar anul·lacions o baixes de
crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del servei respectiu, per l’Alcaldia
es proposà la concessió d’un suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits d’altres aplicacions.
Atès que amb data 18 de novembre de 2015, l’Alcaldia va emetre una memòria en la
que s’hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de la
operació i la seva justificació.
Atès que amb data 18 de novembre de 2015 la Secretaria va emetre un informe
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que amb data 20 de novembre de 2015 la Intervenció informà favorablement la
proposta de l’Alcaldia.

Vist l’informe proposta de la Secretaria i de conformitat amb el que disposa l’article
177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2015, en la
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromesos, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el
següent detall:
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
PRESS.

Pressupost de despeses

CONSIGNACIÓ
INICIAL

21300/920

Reparació maquinària i instal.lacions

46501/231

Consell Comarcal (serveis socials)

46500/1621
62100/920
62300/920
62600/920

200,00 €

Consell Comarcal (recollida rural)

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
1.031,66 €

6.000,00 €

6.600,00 € €

0,00 €

30.633,30 €

instal·lació aire condicionat

0,00 €

1.383,03 €

Inversions equips informàtics

0,00 €

56,00 €

Inversió
camins
novembre

desperfectes

1.700,00 €
aiguats

1.713,57€

Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions, en els següents termes:
Anul·lacions o baixes en aplicacions de despeses
APLICACIÓ
PRESS.

DESCRIPCIÓ

21000

Arranjament
i
manteniment de béns
naturals

78001

Subvencions
solars

CONSIGNACIÓ BAIXES O
INICIAL
ANUL·LACIONS

plaques

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

18.915,10 €

10.000,00 €

8.915,10 €

40.204,02 €

23.520,56 €

16.683,46 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, durant un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldreles.

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

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

8. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

9. Donació de compte de decrets d’alcaldia
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets:

Decret d’alcaldia núm. 81/15 de data 15 d’octubre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 82/15 de data 16 d’octubre de 2015, de desestimació de la
petició de llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Ramon Ribera Pallissa per ser
desfavorable l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central en data 9 d’octubre de 2015.

Decret d’alcaldia núm. 83/15 de data 27 d’octubre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 84/15 de data 30 d’octubre de 2015, d’aprovació del cost
efectiu dels serveis que presta l’entitat local de l’exercici 2014.
Decret d’alcaldia núm. 85/15 de data 5 de novembre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 86/15 de data 6 de novembre de 2015, de concessió de
llicència d’obres al Sr. Jaume Leal Vendrell per a executar les obres de construcció
de piscina i adequació d’entorn a la Casa Vendrell del Terme Municipal de Pinell de
Solsonès.
Decret d’alcaldia núm. 87/15 de data 6 de novembre de 2015, de concessió de
llicència d’obres al Sr. Josep Mª Bajona Vilana per executar les obres de repassar la
teulada, canviar teules i col·locació de canals a la Casa Torra del Terme Municipal de
Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 88/15 de data 11 de novembre de 2015, de sol·licitud d’un
ajut de 20.077,66 € al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural per a executar les actuacions incloses al “Projecte d’actuacions en
camins forestals (Gestió Forestal Sostenible)”.
Decret d’alcaldia núm. 89/15 de data 11 de novembre de 2015, de presentació de
la sol·licitud d’alta al servei de transparència davant el Consorci AOC.
Decret d’alcaldia núm. 90/15 de data 12 de novembre de 2015, d’aprovació del
conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès

per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de
manteniment d’espais públics: Planificació i gestió del manteniment d’espais públics
municipals del Solsonès i procedir a la seva signatura.
Decret d’alcaldia núm. 91/15 de data 17 de novembre de 2015, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 92/15 de data 18 de novembre de 2015, de sol·licitud d’una
subvenció al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya per a l’execució de les obres incloses a la “Memòria valorada de
reparació dels danys soferts en camins municipals a causa de la pluja torrencial del
02/11/2015”.

Decret d’alcaldia núm. 93/15 de data 18 de novembre de 2015, de procedir a la
devolució de l’aval en concepte de garantia per a l’execució de les obres de “Primera
fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli de Madrona, al TM de Pinell de
Solsonès”a l’empresa Àrids Romà SAU.

Decret d’alcaldia núm. 94/15 de data 18 de novembre de 2015, de canvi de data i
hora de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès

10. Informes de presidència i de regidories
El Sr. Alcalde informa que ja s’ha col·locat el rètol de la masia Caballol i que demà
s’inicien els treballs de reparació dels danys ocasionats pels aiguats del passat 2 de
novembre.

11. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les vuit menys cinc 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

