
 
 

ACTA DE 23 DE NOVEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈ S 

 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 10/17 
Data: 23 de novembre de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen:  
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau 
Florenci Rosells Capdevila 
 
 
Excusen la seva absència les regidores Vanessa Ginestà Capdevila i Mariona 
Martin Grau. 
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
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. Sorteig per a la designació dels membres de la m esa a les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de d esembre de 2017. 
 

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 
d’eleccions al Parlament de Catalunya, que es celebraran el pròxim 21 de desembre; 
el resultat és el que es detalla: 
 
PRESIDENT: Jaume Bajona Vendrell 
1er VOCAL: Ivan Viladrich Sánchez 
2on VOCAL: Irene Torra Jounou 
 
 



 
SUPLENTS: 
 
1er suplent PRESIDENT: Antonio Cuspinera Ruiz 
2on suplent PRESIDENT: Jaume Leal Vendrell 
 
1er suplent 1er VOCAL: Josep Rosells Capdevila 
2on suplent 1er VOCAL: Jaime Ribera Pallisa 
 
1er suplent 2on VOCAL:  Teresa Colell Badia 
2on suplent 2on VOCAL: Pere Selva Rosells 

 
En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 
designar les persones resultants membres de les meses electorals del Parlament de 
Catalunya de 21 de desembre de 2017. 

 
 

2. Designació de la persona representant de l’admin istració a les eleccions 
al Parlament de Catalunya del proper 21 de desembre  de 2017. 

 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran a 
terme el proper 21 de desembre per a l’elecció del Parlament de Catalunya 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 al Parlament de Catalunya que es celebraran el 
proper 21 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.  
 

 
3. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercic i 2018. 

 
ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018. 
 
La 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 2018 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. 
 

INGRESSOS  
CAPÍTOL I 
CAPÍTOL II 

33.217,82 € 
500,00 € 

CAPÍTOL III 2.100,00 € 
CAPÍTOL IV 105.001,60 € 
CAPÍTOL V 200,00 € 
CAPÍTOL VII 119.337,70 € 

TOTAL 260.357,12 € 

DESPESES  
CAPÍTOL I 23.549,44 € 
CAPÍTOL II 81.256,44 € 
CAPÍTOL III 50,00 € 
CAPÍTOL IV 29.612,00 € 
CAPÍTOL VI 125.889,24 € 
CAPÍTOL VII 0 € 

TOTAL 260.357,12 € 



SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per 
l’efectivitat d’aquest acord. 
 

 
4. Sol·licitud de baixa a la Federació de Municipis  de Catalunya. 
 

Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès va acordar l’adhesió com a membre de 
ple dret a la Federació de Municipis de Catalunya, entitat constituïda com associació 
plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la 
defensa i la promoció de l’autonomia local.  
 
A proposta de l’alcalde, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Donar de baixa l’Ajuntament de Pinell de Solsonès com a membre de ple 
dret de la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

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


