
 

 

 
ACTA DEL 29 D’ABRIL DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT 
DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinària 
Número: 4/19 
Data: 29 d’abril de 2019 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 19:30 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Vanessa Ginestà Capdevila 
 
Excusa la seva absència la regidora Mariona Martín Grau 
 
Aida Molner Pejoan, secretaria-interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els components 
de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde Benjamí Puig i Riu. 
 
1. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa a les properes Eleccions 
municipals i Europees del dia 26 de maig de 2019 
 

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. 

El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a continuació 

els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents del segon vocal. 

Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de les 

eleccions municipals i europees que es farà el pròxim 26 de maig; el resultat és el que es 

detalla: 

 

 



 

 

PRESIDENT:  Jaume Nieto Utrera 

1r VOCAL:  Ramon Torra Bernaus  

2n VOCAL:  Marc Serra Vilardell  

 
SUPLENTS 
 
PRESIDENT:   Montserrat Cots Barcons  
PRESIDENT:   Jaume Bajona Vendrell  
 
1r VOCAL:   Antonio Cuspinera Ruiz  

1r VOCAL:   Jordi Maria Castella Porta  
 
2n VOCAL:  Xiloe Roige Diez   
2n VOCAL:  Maria Coletas Pallares  

 

En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 

designar les persones resultants membres de les meses electorals de les eleccions 

municipals i europees a celebrar el proper 26 de maig. 

 
2. Designació de la persona representant de l’administració a les Eleccions Municipals i 
Europees del proper 26 de maig de 2019. 
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran a 

terme el proper 26 de maig per a l’elecció de les eleccions europees i municipals. 

Atès que 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. 

Per tot l’exposat el Ple d’aquest Ajuntament, per unanimitat acorda: 

PRIMER.- Designar a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich, amb DNI 78.151.318D per a 

actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a les 

properes eleccions municipals i europees que es celebraran el proper 26 de maig de 2019.  

SEGON.- Comunicar-ho a la Sra. M. Claustre Torra Viladrich. 



 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 

documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
3. Sol·licitud compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019. 
 
Atès la resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 

determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019. 

Atès que després de la constitució de les  noves corporacions s’ha de comunicar a la DGAL 

els canvis que s’hagin produït respecte de les persones electes incloses en la sol·licitud 

mitjançant certificació del secretari i deixant constància que la contractació s’ha decidit 

mitjançant acord de Ple de la corporació. 

Atès que aquest ajuntament proposa a Benjamí Puig Riu com a perceptor electa amb DNI 

78.149.875 S,  ja que ocupa el càrrec d’alcalde, amb data d’alta a la seguretat social de 15 

de juny de 2015, per la resta d’any amb un 50% de dedicació. 

Atès l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’administració local, i en aplicació del seu article primer punt divuitè, 

modifica la redacció de l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 

Locals. 

Vista la nova redacció on s’estableix que els membres de les corporacions locals de menys 

de 1000 habitants no poden tenir dedicació exclusiva, i excepcionalment poden exercir els 

seus càrrecs amb dedicació parcial dins dels límits que assenyala aquesta llei. 

Vista la nota aclaridora sobre els límits màxims de percepció de retribucions als Alcaldes, 

publicada pel Ministeri d’Administracions Públiques on s’estableix que per aquells 

Ajuntaments de menys de 1000 habitants, la dedicació màxima de l’Alcalde pot ser del 

75% de la jornada i no es pot sobrepassar l’import brut anual de 30.000 euros. 

Per tot l’exposat el Ple d’aquesta corporació acorda: 

PRIMER.- Disposar que el preceptor de la subvenció de càrrecs electes  per l’any 2019 

sigui l’alcalde Benjamí Puig Riu, amb DNI 78.149.875 S amb una dedicació parcial del 50% 

de la jornada i percebent un import brut anual de 6.199,38 €. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la DGAL. 



 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 

necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
4. Aprovació de l’adhesió al Conveni amb la Direcció General de Trànsit per al 
tràmit de canvi de domicili per a permisos de conducció i vehicles. 
 

Atès que el Ministeri d’Interior: Direcció General de tràfic ha tramès un conveni de 

col·laboració entre l’organisme autònom jefatura central de trafico i la federació 

espanyola de municipis i províncies per l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració 

administrativa. 

 Atès que l’Ajuntament de Pinell de Solsonès està interessat a adherir-se a l’esmentat 

conveni.  

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:  

PRIMER.- Adherir-nos al conveni de col·laboració entre l’organisme autònom jefatura 

central de trafico i la federació espanyola de municipis i províncies per l’intercanvi 

d’informació i la mútua col·laboració administrativa. 

SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General de tràfic a Lleida.  

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 

documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les dinou 
hores i trenta minuts, 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 


