
 

 

ACTA DEL 30 DE GENER DE 2020 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Ordinària 
Número: 1/20 
Data: 30 de gener de 2020 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:30 hores a 20:20 hores. 
 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Manel Alòs Creus 
Joan Codina Vila 
 
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. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Seguidament el President demana a la secretaria que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
de 28 de novembre de 2019, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2020 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2020, en el 

qual consta l’informe favorable de la secretària-interventora. 

Vist que les bases d’execució estableixen que es donarà compte al Ple dels expedients 

de modificació de crèdit, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

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

PRIMER.- Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit pressupostari 

número 1/2020. 



 

 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat 

si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 

disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

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 DE L’AJUT DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, ANUALITAT 2019 
 

Vista la Convocatòria del Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 

2019, publicada al BOP n. 247 de 24 de desembre de 2019. 

Vista la memòria valorada de millora de tram de camí de Sallent a Pinell de Solsonès,  

en la que preveu la millora d’un tram de camí de 460 m del camí de Sallent 

corresponent al tram inicial des de Llorenç fins a enllaçar al primer tram formigonat 

existent en direcció Sallent de Pinell, redactada per l’arquitecta Anna Maria Viladrich 

Barcons, que compta amb un pressupost total de TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS 

VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIM (37.880,41), IVA inclòs. 

Atès que es considera convenient sol·licitar el referit ajut  

 

Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que l’article 53.1. del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya,  

 

RESOLC: 

 

PRIMER. - Sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida a l’empara de la Convocatòria del 

Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019, per un import de 

TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 

(35.965,11€).  

 

SEGON.- Donar Compte d’aquest decret a la propera sessió ordinària del Ple de 

l’ajuntament. 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019 
 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2020, en el 

qual consta l’informe favorable de la secretària-interventora. 

Vist que les bases d’execució estableixen que es donarà compte al Ple dels expedients 

de modificació de crèdit, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

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

PRIMER.- Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit pressupostari 

número 2/2019. 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat 

si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 

disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

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. 

 

 
5. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
  Tot seguit es dona compte dels següents decrets: 
 

Decret d’alcaldia núm. 89/19 de data 29 de novembre de 2019, d’adhesió a 

l’Acord Marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions, de la 

segona pròrroga de l’acord marc de serveis d’assegurances, del servei de mediació 

i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial.  

Decret d’alcaldia núm. 90/19 de data 29 de novembre de 2019, d’adhesió al Pla 

Agrupat de Formació Continua AFEDAP 2020.  

Decret d’alcaldia núm. 91/19 de data 9 de desembre de 2019, de concessió de 

llicència d’obres de millora a Cal Caelles i Cal Gonzalez. 

Decret d’alcaldia núm. 92/19 de data 10 de desembre de 2019, d’atorgament de 

llicència de segregació de la finca Finestres del TM de Pinell de Solsonès. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 93/19 de data 10 de desembre de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament. 

Decret d’alcaldia núm. 94/19 de data 13 de desembre de 2019, d’aprovació del 

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 

Pinell de Solsonès en la xarxa Transversal d’Educació. 

Decret d’alcaldia núm. 95/19 de data 13 de desembre de 2019, d’aprovació del 

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 

Pinell de Solsonès pel finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte 

programa exercici 2019. 

Decret d’alcaldia núm. 96/19 de data 20 de desembre de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 97/19 de data 20 de desembre de 2019, de revocació de 

la resolució de data 1 de juliol de 2014, deixar de rebre servei pel manteniment de 

la web.. 

Decret d’alcaldia núm. 98/19 de data 30 de desembre de 2019, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 01/20 de data 13 de gener de 2020, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament..  

Decret d’alcaldia núm. 02/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una 

subvenció de la Diputació de Lleida, per tal de finançar l’adquisició de gestor 

d’expedients. 

Decret d’alcaldia núm. 03/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una 

subvenció de la Diputació de Lleida,  per tal de finançar l’adquisició d’equipament 

informàtic. 

Decret d’alcaldia núm. 04/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una 

subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full 

informatiu de Pinell 2019”. 

 

6. INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES 
 
 
L’Alcaldia informa dels següents assumptes: 
 



 

 

Primer.- L’Alcalde informa que properament es celebrarà un ple per a l’aprovació del plec 
de clàusules del projecte de pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de 
Solsonès. 
 
 
Segon.- L’Alcalde informa de l’estat de l’expedient del Terme. 
 
Tercer.- L’Alcalde informa de l’acceptació de les subvencions de l’IEI. 
 
 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
No existeixin precs ni preguntes en aquesta sessió. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les vint 
hores i deu 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 


