ACTA DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Número: 13/19
Data: 28 de novembre de 2019
Lloc: Casa Consistorial
Horari: 19:00 hores a 20:08 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 26 de setembre de 2019, l’acta de la sessió extraordinària d’urgència de 15 d’octubre
de 2019, l’acta de la sessió extraordinària de 21 d’octubre de 2019, les quals s’aproven
per unanimitat dels assistents.

2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2020
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
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 2020 el qual,
és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VII

25.534,00 €
10.103,24 €
1.750,00 €
86.808,58 €
50,00 €
128.802,81 €

TOTAL

253.048,63 €

DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

29.608,15 €
42.372,00 €
85,00 €
30.273,16 €
150.710,32 €
0€

TOTAL

253.048,63 €

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 els quals 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. PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT PER A L’ANY 2020
Degut a la demora en la constitució de les entitats municipalistes no s’ha pogut
negociar amb elles les condicions generals del proper CP. Els ens locals tenen la
necessitat de disposar quant abans d’un document oficial amb força jurídica per donar
continuïtat als serveis a partir del 31 de desembre de 2019. És per això que s’ha
decidit que es prorroga el CP 2019 per al 2020.
Per portar a terme aquesta pròrroga cal l’autorització del Govern de la Generalitat per
tractar-se d’una despesa pluriennal (bestretes al 2020 i liquidació al 2021).
Atès que aquest ajuntament té la voluntat de prorrogar el Pla Local de Joventut de
2019 per a l’any 2020.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Prorrogar el Pla Local de Joventut per a l’any 2020.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès.
TERCER.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per
l’efectivitat d’aquest acord.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA ALS LÍMITS TERRITORIALS
DE LA COMARCA DEL SOLSONÈS I DELS MUNICIPIS DE LLOBERA I TORÀ
Atès que no existeix la suficient informació per tal de poder aprovar aquest punt, es
considera convenient retirar el punt de l’ordre del dia.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Atès que ERC ha tramès l’ esmentada moció, l’Alcalde procedeix a la seva lectura:
“Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de
Catalunya
La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén imposar
al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de l’autonomia
parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les diputades, els quals
tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política sense coaccions de cap
tipus.
Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes
les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat.
Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar
les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos així, es
desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la voluntat de la
ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions i,
sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de Catalunya.
Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la
Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la
llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució del
Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents
d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits
democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, el Ple
adopta els següents acords:
PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la
cambra.
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així
com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que
interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la
sobirania.
TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar
els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el
dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades.
Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra
òrgan de representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les
institucions. Per això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres

d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la
reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que
es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de
Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de
Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar només
alguns exemples.
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions
polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho
ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de
les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part del
Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la
defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot
quan es fa pels que no pensen com nosaltres.
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del
Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat
d’expressió a la cambra.
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, i a la
Presidència del Tribunal Constitucional.”
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Donar suport a la “Moció en defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa
política al Parlament de Catalunya” d’Esquerra Republicana de Catalunya.
SEGON.- Comunicar aquest acord a Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que ells
ho trametin a qui creguin oportú.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells documents
que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

6.ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No existeixen assumptes sobrevinguts en aquesta sessió.

7. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Tot seguit es dona compte dels següents decrets:
Decret d’alcaldia núm. 73/19 de data 24 de setembre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament..
Decret d’alcaldia núm. 74/19 de data 1 d’octubre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament..
Decret d’alcaldia núm. 75/19 de data 7 d’octubre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 76/19 de data 11 d’octubre de 2019, d’atorgament d’un
ajut econòmic per la participació de l’equip de Sant Climenç a la lliga comarcal de
botifarra 2019-2020.
Decret d’alcaldia núm. 77/19 de data 15 d’octubre de 2019, de donar-se per
assabentat de la comunicació de l’inici d’activitat ramadera porcina d’engreix en
règim intensiu a la finca Coïns.
Decret d’alcaldia núm. 78/19 de data 23 d’octubre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 79/19 de data 29 d’octubre de 2019, d’autorització a la
Societat de Caçadors Ribera Salada a fer ús dels camins municipals per a la
realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2019-2020.
Decret d’alcaldia núm. 80/19 de data 31 d’octubre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament..
Decret d’alcaldia núm. 81/19 de data 5 de novembre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 82/19 de data 11 de novembre de 2019, d’aprovació
diverses memòries, i sol·licitud dels corresponents ajuts dins la convocatòria de
PUOSC 2020-2024.
Decret d’alcaldia núm. 83/19, de data 11 de novembre de 2019, d’adhesió al Pla
Estratègic del Solsonès 2019-2030.
Decret d’alcaldia núm. 84/19, de data 20 de novembre de 2019, d’aprovació de
la justificació de l’ajut atorgat a l’AMPA de la ZER del Solsonès, i el posterior
pagament de l’ajut.
Decret d’alcaldia núm. 85/19, de data 20 de novembre de 2019, d’inici
d’expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda.

Decret d’alcaldia núm. 86/19, de data 20 de novembre de 2019, de sol·licitud
d’un ajut al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els
Consells Comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per dur a terme les activitats de : Dia jove del municipi, taller de manualitats i
material logístic del taller de cuina.
Decret d’alcaldia núm. 87/19 de data 25 de novembre de 2019, d’aprovació de
diverses factures i ordenació del seu pagament.
Decret d’alcaldia núm. 88/19 de data 25 de novembre de 2019, de sol·licitud
d’ajut directe a la Diputació de Lleida per portar a terme la II Fase de la rehabilitació
de l’”Ajuntament Vell” per a sala d’audiovisuals.

8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA I DE REGIDORIES
L’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Primer.- L’Alcalde informa de que van robar el cable del telèfon però la companyia
telefònica ja ho està solucionant.
Segon.- L’Alcalde informa que es va realitzar un taller d’autoestima a càrrec de l’Hermínia
Gomà el passat 23 de novembre de 2019. Hi van assistir 11 dones i 1 home.
Tercer.- L’Alcalde informa que es va presentar per part de l’empresa Ecoestudi el nou
sistema de recollida rural. I exposa que segurament el nou sistema, que serà objecte de
debat, entrarà en vigor a meitats del curs vinent.

9. 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 dinou
hores i quaranta-cinc 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

