
 
ACTA DE 22 DE DESEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA 

EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 09/16 
Data: 22 de desembre de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:30 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Mariona Martín Grau 
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 detalles, sota la Presidència de l’alcalde 
Benjamí Puig i Riu. 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 
 
 
1. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2016. 

 
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 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 16 de desembre de 2016, 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 16 de desembre de 2016 la Secretaria va emetre un informe 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Atès que amb data 16 de desembre de 2016 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. 4/2016, 
en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat mitjançant 
majors ingressos, sense que es vegi pertorbat el servei respectiu, d’acord amb el 
següent detall: 
 

 
Suplements en aplicacions de despeses 

 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 

Progr. Econòmica   

920 220.01 Premsa, revistes i publicacions 300 € 

920 221.01 Aigua 810 € 

920 222.01 Correus 100 € 

920 224.00 Primes assegurances 1.914 € 

454 210.00 Arranjament i manteniment béns naturals 10.000 € 

1621 465.00 Transferències al CCS (recollida de brossa) 4.000 € 

231 465.01 Transferències al CCS (serveis socials) 100 € 

 
 

Crèdit extraordinari en aplicacions de despeses 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 

Progr. Econòmica   

920 465.05 Transferències al CCS (pla d’ocupació) 1.786 € 

   

 TOTAL DESPESES 10.000,00 € 

 
 

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

 
 

Augments en aplicacions d’ingressos 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Euros 

45000  19.010,00 € 

 TOTAL INGRESSOS 19.010,00 € 

 
 

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 resoldre-
les. 



 
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. Modificació de l’organització del servei de secretaria-intervenció. 
 

Per part de l’Alcaldia es dona compte al Ple de la Corporació de la proposta de 
reorganització del Servei d’Assistència Tècnica als municipis (SAT) que va ser 
presentada als alcaldes dels municipis adscrits al servei durant la sessió del Consell 
d’Alcaldes celebrada el proppassat dia 14 de desembre de 2016. 
 
La proposta presentada té com a objectiu la racionalització i especialització en el 
desenvolupament de les tasques obligatòries que els secretaris-interventors del 
Servei han de prestar als municipis. Tenint en compte que totes les secretaries a les 
quals el SAT presta serveis corresponen a municipis amb una població inferior als 
5.000 habitants, l’exercici de les funcions bàsiques essencials encomanades 
consisteix en les corresponents a la secretaria-intervenció, és a dir, d’una banda les 
funcions reservades a l’assessorament legal preceptiu i fe publica i, d’una altra, la 
intervenció de la gestió econòmic financera (i, en l’actualitat també de la tresoreria) 
de la Corporació Municipal. 
 
En aquest sentit, es considera que la proposta d’especialització consistiria en la 
divisió de les tasques, de tal forma que un dels Secretaris Interventors es dediqués a 
les tasques d’intervenció, mentre que els altres dos secretaris interventors es 
dediquessin a les tasques essencials corresponents a la secretaria. 
 
Considerant-se que la proposta presentada s’ajusta a la legalitat vigent 
 
El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER.- Nomenar com a Interventora – Tresorera de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès a la secretaria interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès, 
Sra. Silvia Vilaseca Casafont, amb efectes del dia 1 de gener de 2017. 
 
SEGON.- Revocar qualsevol acord anterior existent en matèria de nomenament de 
Tresorer de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Mantenir en el càrrec de Secretaria de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 
a Esther Garrido Hernández Secretaria del SAT del Consell Comarcal del Solsonès 
cessant en les seves funcions com a interventor de l’Ajuntament i, en el seu cas, com 
a Interventor-Tresorer a partir de la data de nomenament del nou Interventor 
Tresorer. 
 
QUART.- Les funcions que exercirà el Secretari Municipal són les següents: 
 
- Les de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
(art. 92.bis de la Llei 7/1985 LRBRL) 
 
El Secretari certifica el contingut dels acords (donen fe del contingut exacte d’allò 
acordat o disposat) del Ple o la Junta de Govern, Comissions Informatives o altres 
òrgans així com dels decrets o resolucions de l’Alcalde i dels Regidors, de quina 
validesa i igualment del continguts dels documents i expedients de l’entitat local. 
Tenen també al seu càrrec l’assessorament jurídic de la Corporació en la seva 
totalitat i, en tot cas, quan ho ordeni l’alcalde, ho sol·liciti un terç dels regidors, es 



requereixi majoria absoluta per l’aprovació de l’acord pel Ple o així ho estableixi una 
norma legal. 
 
CINQUÈ.- Les funcions que exercirà l’interventor tresorer Municipal són les següents: 
 
- El control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació. (art. 92.bis de la Llei 7/1985 LRBRL). 
 
L’interventor té al seu càrrec el control intern de la gestió econòmic financera en la 
seva triple vessant de funció interventora, informant sobre la legalitat de cada ingrés, 
despesa o pagament; control financer o d’auditoria i control d’eficàcia que tindrà per 
objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com 
l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès. 
 
SETÈ.- Facultar l’Alcalde President de l’Excm. Ajuntament de Pinell de Solsonès tan 
àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució dels anteriors acords. 
 
 

3. Adhesió, si s’escau, al Pla Agrupat de Formació Continua de 
l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida. 

 
Atès que les entitats locals de Catalunya han de formalitzar l’adhesió al Pla Agrupat 
de Formació per l’Ocupació de les Entitats Locals pel 2017, que anualment, 
l’Associació Catalana de Municipis, les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona 
promouen conjuntament per tal de donar la formació al personal funcionari i laboral 
dels ens locals de Catalunya.  
Atès que anualment el personal laboral d’aquest Ajuntament, està interessat i realitza 
cursos promoguts per l’ACM i la Diputació de Lleida.  
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Adherir-se al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana 
de Municipis i la Diputació de Lleida. 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis per tal que 
en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les dos quarts de vuit 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 
 
 
 
 


