
 
 

ACTA DE 18 DE DESEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE  

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Número: 11/17 
Data: 18 de desembre de 2017 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:30 hores a 19:55 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: 
 
Abans de l’inici de la sessió, es procedeix a la votació de la ratificació de la urgència de la 
celebració d’aquest ple, de conformitat amb l’article 98.b del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28d’abril.  

 
 
1. Aprovació de la segona modificació de les bases reguladores per a la 

concessió d’ajuts per a la instal·lació o millora d’un sistema 
d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant Climenç, TM de Pinell de 
Solsonès. 
 
Atès que per acord de ple de data 27 de juliol de 2017 es van aprovar les “bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts per a la instal·lació o millora d’un sistema 
d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès” 
en els quals s’establia que el termini d’execució i justificació de les actuacions 
finalitzava el dia 30 de novembre de 2017. 
 
Atès que per acord de ple de data 2 de novembre de 2017 es va acordar modificar el 
termini d’execució i justificació de les actuacions per a les quals s’han concedit els 
esmentats ajuts.  
 



Atès que és voluntat d’aquest òrgan plenari procedir a una nova modificació dels 
terminis aprovats prèviament per a l’execució i justificació de les actuacions 
subvencionades.  
 
 Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la 
instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant 
Climenç, al TM de Pinell de Solsonès aprovades pel ple en data 27 de juliol de 2017  
i modificades pel ple en data 2 de novembre de 2017, concretament les bases 1ª, 8ª i 
10ª, substituint el text: “31 de desembre de 2017” pel text “31 de març de 2018”.  
 
SEGON.- Fer publicitat d’aquesta modificació mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la pàgina web 
municipal.  
 
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. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017. 

 
ANTECEDENTS 

En data 04 de desembre aquesta alcaldia va incoar l’inici de l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant majors ingressos, i en la mateixa 

data la intervenció d'aquest Ajuntament va emetre informe el qual va concloure que 

l’òrgan competent és el Ple per acord de majoria simple dels seus membres presents, 

segons diu l’art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 

Per unanimitat s'adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de 

suplements de crèdit provinents de majors ingressos, amb  el següent detall: 

Capítol Article Concepte   

 

       Augment Ingressos 

4 454/465.07 CONVENI CCS CAMÍ MIRAVÉ 

 

172,95 

 2 920/213.00 INSPECCIÓ INSTAL ELEC AJ 

 

310,37 

 2 454/210.00 MANTENIMENT CAMINS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

 

24.857,99 

 2 920/227.06 ESTUDIS I PROJECTES TÈCNICS 

 

1.500,00 

 2 920/226.04 DESPESA DEFENSA JURÍDICA 

 

11.618,71 

 4 334/480.03 OMNIUM 

 

15,00 

 4 454/465.08 CONVENI CCS CONDIC CAMINS PREVENCIÓ INCENDIS 

 

1.426,57 

 2 912/226.01 ATENCIONS PROTOCÀRIES SANT GALDERIC 

 

300,00 

 4 461.00 SUBV. SUBMINISTRES DL 

  

647,33 

4 450.80 PUOSC MANTENIMENT CAMINS 

  

19.010,47 

4 450.80 SUBV. GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

  

20.543,79 

        40.201,59 40.201,59 



L'expedient s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte a l’ etauler i al Butlletí Oficial de la Província. 

En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits 

de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat. 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 

documents necessaris per fer efectius els presents acords. 

 
 

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 
 


