
 
ACTA DEL 17 DE NOVEMBRE DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 08/16 
Data: 17 de novembre de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Vanessa Ginestà Capdevila 
Mariona Martin Grau 
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 d’actes de les sessions anteriors. 
 

Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària de 29 de setembre de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2017. 
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 
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 2017 el qual, 
és el següent: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Assumptes sobrevinguts. 
 

INGRESSOS  
CAPÍTOL I 
CAPÍTOL II 

19.400,00 € 
500,00 € 

CAPÍTOL III 2.100,00 € 
CAPÍTOL IV 112.710,47 € 
CAPÍTOL V 200,00 € 
CAPÍTOL VII 14.949,77 € 

TOTAL 149.860,24 € 

DESPESES  
CAPÍTOL I 23.550,00 € 
CAPÍTOL II 65.923,24 € 
CAPÍTOL III 50,00 € 
CAPÍTOL IV 25.512,00 € 
CAPÍTOL VI 18.825,00 € 
CAPÍTOL VII 16.000,00 € 

TOTAL 149.860,24 € 



No n’hi ha. 
 
 

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

Decret d’alcaldia núm. 114/16 de data 29 de setembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 115/16 de data 29 de setembre de 2016, d’autorització al 
Consell Comarcal del Solsonès a dur a terme les actuacions incloses en el “Projecte 
bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de 
camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis de població a la comarca del 
Solsonès” i que afecten al municipi de Pinell, com és el Camí d’Interès Comarcal 
(CIC-60): Camí de Miravé. (Terme municipal de Pinell de Solsonès). 
 
Decret d’alcaldia núm. 116/16 de data 29 de setembre de 2016, de sol·licitud 
d’una subvenció de 17.360,14 € a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per a 
dur a terme la segona fase de l’obra de rehabilitació de la planta primera de 
l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals. 
 
Decret d’alcaldia núm. 117/16 de data 6 d’octubre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 118/16 de data 7 d’octubre de 2016, de sol·licitud d’un ajut 
de 20.000 € a la Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució de la “Memòria 
justificativa d’una connexió d’emergència entre la captació del Cardener i les ETAPS 
de Llera i Torregassa”. 

 
Decret d’alcaldia núm. 119/16 de data 18 d’octubre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 120/16 de data 21 d’octubre de 2016, de concessió d’una 
pròrroga de 5 dies a SAT Cal Ramon de Llorens per tal de que aporti la 
documentació requerida. 
 
Decret d’alcaldia núm. 121/16 de data 21 d’octubre de 2016, d’atorgament de 
llicència d’obres al Sr. Joan Esteve Gilabert per a l’execució de les obres detallades 
en el “Projecte bàsic i d’execució de dos magatzems agrícoles (Explotació Les Viles), 
al TM de Pinell de Solsonès”. 
 
Decret d’alcaldia núm. 122/16 de data 4 de novembre de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 123/16 de data 11 de novembre de 2016, d’atorgament a 
l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, d’un ajut econòmic per un 
import de 300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la 
festa de l’allioli de codony. 
 
Decret d’alcaldia núm. 124/16 de data 11 de novembre de 2016, de canvi de la 
data de la propera sessió ordinària pel ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, 
essent el dia 17 de novembre de 2016. 
 



Decret d’alcaldia núm. 125/16 de data 16 de novembre de 2016, de considerar 
que el Sr. Adalberto Morinigo Medina ha desistit de la seva petició de legalització 
d’una nova explotació ramadera a la finca Huguets, del TM de Pinell de Solsonès, 
atès que no ha presentat la documentació requerida en el termini previst. 
 

 

5. Informes de presidència i de regidories 
 

El Sr. Alcalde de les següents qüestions: 
 
Primer.- S’han rebut els 4.000 € atorgats per la Diputació de Lleida per a la 
senyalització de les rutes de les fonst i 464 € del Full informatiu. 
 
Segon.- Informa que el proper divendres 13 de gener es farà una sessió participativa 
impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, on es convidarà als veïns i veïnes del 
municipi a participar-hi per tal de formular les propostes que creguin necessàries pel 
territori. 
 
Tercer.- La Diputació de Lleida ha resolt favorablement l’atorgament d’un ajut de 
14.000 € aproximadament per a la rehabilitació de l’església de Sant Climenç. Per la 
part no subvencionada per la Diputació, es farà un conveni amb el Bisbat de Solsona, 
pel qual aquest assumirà de la resta de la despesa.  
 
Quart.- Dissabte dia 26 es celebrarà, com cada any, la Festa de l’Allioli. 
 
Cinquè.- Explica la reunió celebrada amb el Conseller Rull, on es va parlar de la 
problemàtica del trencant de la C14 amb Madrona, on hi ha hagut varis accidents 
mortals, amb el compromís del Sr. Xavier Flores d’estudiar el tema. També va 
comentar amb el Sr. Agustí Serra, Director General d’Urbanisme, que quan un 
ajuntament té aprovat el pla especial del catàleg de masies, caldria que la 
competència per atorgar llicències per actuacions permeses per catàleg, fos 
municipal, per tal d’agilitzar els procediments de concessió de llicències. També es 
va parlar de la problemàtica de les vivendes rurals. El Sr. Jordi Agustí, director de 
l’ACA va dir que als ajuntaments que paguen el cànon de l’aigua a la CHE, l’ACA els 
hi retornarà.  

 
 

La regidora Mariona Martín informa de la concessió de l’ajut de la Direcció General 
de Joventut, que enguany és de 950 €.  

 
 

6. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

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


