
ACTA DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 8/18 
Data: 28 de novembre de 2018 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Vanessa Ginestà Capdevila 
 
Aida Molner Pejoan, secretària-interventora. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els components 
de l’Ajuntament que es detalla, sota la Presidència de l’alcalde Benjamí Puig i Riu. 
 
El President abans d’obrir la sessió introdueix com a urgent el següent punt: 
 
 
1.-Aprovació d’actes de les sessions anteriors. 
 
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
de 27 de setembre de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.-Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2018 
 
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2018, 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 2/2018. 

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.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019 
 
ANTECEDENTS: 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019. 

La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable que 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 el Real Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei General d’estabilitat pressupostària. 

Per tant, El Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 el qual, és el 
següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES   

Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 23.549,44 € 

Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS                  68.883,20 € 

Capítol 3 DESPESES FINANCERES 85,00 € 

Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 24.583,00 € 

Capítol 6 INVERSIONS REALS 109.477,43 € 

 TOTAL   226.578,07 € 

    

 PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 24.600,00 € 

Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 500,00 € 

Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS    1.750,00 € 

Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100.081,00 € 

Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00 € 

Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 99.597,07 € 

 TOTAL   226.578,07 € 

 

 



Segon.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost. 

Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

Quart.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província  i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

Cinquè 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. 

 
 
4.- Adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants. 
 
És voluntat dels treballadors municipals i del propi Ajuntament, adherir-se a l'acord comú 
de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 
habitants, atès que la seva adhesió suposa una millora en les condicions laborals dels 
treballadors i donant així compliment als drets de l'article 15b) de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels 
treballadors, i s’ha complert amb els requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per 
la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995. 
S'han emès els informes corresponents per part de la secretaria i de la intervenció i per 
part del servei de Recursos humans que consten a l'expedient d'aprovació. 

Fonaments de dret 

1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), 
estableix que les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin 
representació en els òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions 
públiques tindran, entre d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes 
establerts en la seva legislació específica. 

2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret 
a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la 
determinació de les seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes 
d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació de les condicions de treball 
dels empleats de l’Administració Pública. 



3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i 
participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació 
laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són 
d’aplicació. 

4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball 
dels funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura 
pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a 
terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa reconeguda a les 
organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat 
sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP. 

5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de 
Negociació en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els 
representants de l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions 
sindicals més representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més 
representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 
10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de 
Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva 
constitució. 

6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les 
condicions comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de .... per mitjà 
de l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació 
Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per 
Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya 
el 19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest 
article reconeix la legitimació negocial de les associacions de municipis per tal què 
puguin negociar col·lectivament acords de condicions de funcionaris públics, als quals 
puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la seva 
negociació. 

7. En el cas de manca de representació unitària, cal entendre que l’Acord d’adhesió 
podrà ser subscrit amb les organitzacions sindicals més representatives, d’acord amb 
l’article 36 de La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP 

8. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit 
corresponent a les competències de cada Administració Pública i amb l’abast que 
legalment procedeixi en cada cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses 
de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat segon. 

9. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, 
els representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords 
amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per 



a la determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes 
Administracions.  

Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que 
corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el 
subscrigui i, s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els 
Acords es duran a terme sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les 
Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva 
aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin 
estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels 
òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs 
en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la 
modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària corresponent. 

10. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de 
negociació impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple 
municipal, per la qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa 
per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia. 

11. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de 
negociació de les condicions de treball dels empleats públics. 

12. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens 
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2019) un cop aprovat i 
signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà 
immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el que estableix 
l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de 
convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió per 
a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

13. S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt 
de vista de gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord 
regulador de condicions de treball. 

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord 2015-2019 és del 
Ple, tal i com disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat 
favorablement i dictaminat per part de la Comissió Informativa corresponent, abans del 
seu sotmetiment al Ple municipal, i es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS:  

PRIMER. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2019),., 



SEGON. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva 
aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Llobera amb independència de les adequacions 
organitzatives i singulars que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut. 

TERCER. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació 
complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
la seva inscripció i publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord 
comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a 
l’article 4 de l’Acord comú. 

QUART. Notificar aquest acord als representants sindicals. 

CINQUÈ. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes 
i en el portal de transparència, per al coneixement general.  

 
 
5.- Aprovació del Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 
 
Examinat l’expedient iniciat per a dur a terme l’aprovació del Pla Intern d’Oportunitats 
entre Dones i homes, proposat per la regidora de la dona, en el que consten els següents 
antecedents de fet: 
 
Primer.- Que en data 29/10/2018 es presenta al servei d’Administració General el 
document amb el títol PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I 
HOMES, que a proposta de la regidoria de la dona , als efectes del seu sotmetiment al Ple 
de la Corporació, una vegada incorporats els tràmits corresponents: 
 
Segon.- Consta incorporat a l’expedient el document del Pla subscrit en aquesta data. El 
document objecte d’aprovació és un projecte que contempla una sèrie de mesures a 
adoptar, partint d’un estudi i diagnòstic de la situació actual del municipi, per tal 
d’aconseguir uns objectius i n termini d’implantació de 4 anys, des del 2018 fins al 2021. 
Per tant, no té caràcter normatiu i d’ordenança/reglament, no es tracta d’una disposició 
de caràcter general, sinó que concreta una Política Local d’Igualtat, tot i posant en marxa 
un procés de treball, que haurà de tenir recursos econòmics i humans, per a canviar la 
realitat. 
 
 
Tercer.- Consta que s’ha incorporat a l’expedient l’informe del servei d’Administració 
General sobre legislació aplicable i procediment administratiu, amb la proposta d’acord a 
adoptar: 
 
A l’aprovació del Pla que es proposa són d’aplicació els següents fonaments de dret: 



 
I.- L’article 14 de la Constitució Espanyola, proclama el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó de sexe, i l’article 9.2 de la mateixa Constitució, consagra la 
obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i 
dels grups en que s’integra siguin reals i efectives. 
 
II.- L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local                  
( LLRBRL) estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les 
seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats  aspiracions de la comunitat veïnal en els termes 
previstos en el mateix article. 
 
III.- L’article 14 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a l’Igualtat efectiva de 
Dones i Homes, estableix que seran criteris generals d’actuació dels Poders Públics, entre 
d’altres, el compromís amb l’efectivitat del dret constitucional d’igualtat entre dones i 
homes 
 
IV.- L’article 15 de la repetida Llei Orgànica, en relació a la transversabilitat del principi 
d’igualtat de tracte entre dones i homes, estableix que les Administracions Públiques 
l’integraran, de forma activa, en l’adopció i l’execució de les seves disposicions, en la 
definició i pressupostació de polítiques públiques en tots els seus àmbits i en el 
desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats. 
 
V.- Quan a l’òrgan competent per  a dur a terme l’aprovació del pla que es presenta, 
correspondria a l’Alcaldia, en virtut d’allò establert a l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, no obstant l’Alcalde  delega en el Ple de la 
corporació l’exercici de dita atribució. 
 
A la vista dels antecedents i fonaments de dret, i considerant el document presentat com 
una eina útil per caminar cap al futur i incidir en la solució d’un problema social, es 
proposa al Ple de la corporació, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes en els 
termes que ha quedat redactat i incorporat com annex al present acord, i que consta dels 
següents documents: 
 
1.- Presentació 
2.-Marc Legal 
3.- Glossari 
4.- Punt de partida. Diagnosi del Consistori 
5.-Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats 
6.-Vigència i Calendari 



7.- Avaluació i Seguiment 
8.- Bibliografia 
 
L’esmentat Pla haurà de ser una marc de treball quotidià de l’organització i 
l’administració municipal, fruit del compromís de la Corporació amb les polítiques 
d’igualtat Ha de servir per a provocar els canvis en una realitat concret en el nostre àmbit 
local. 
 
 
6.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i 
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de 
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el 
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a 
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va 
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, 
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar 
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha 
optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de 
justícia.  

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del 
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, 
Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni 
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. 
Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-
O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a 
vot. 



Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de 
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització 
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política 
a la situació catalana.  

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  

 

El ple de la corporació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès demana l’adopció dels 
següents:  

ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i 
d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació 
de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots 
els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el 
retorn de les persones exiliades.  

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses 
polítics i persones exiliades.  

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció l’ACM i a l’AMI, per tal de que ho trametin a qui 

creguin oportú.” 

  



Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió de 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès a la moció. 
 
 
7.- Assumpte sobrevinguts 
 
Atès que l’Ajuntament es troba adherit al Servei d’Atenció Tècnica als Municipis del 
Consell Comarcal del Solsonès. 

Atès que la Comissió de Govern del Consell adoptà l’acord de repartiment dels municipis 
que s’havien acollit a l’esmenta SAT. 

Atès que en data  30 d’octubre de 2018 es va acordar habilitar com a secretària-
interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la Sra. Aida Molner Pejoan, amb 
DNI 39.387.244 – C, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès 
per Decret d’Alcaldia número 108/2018. 

Altrament, s’acomiada a Silvia Vilaseca Casafont secretària-interventora de l’Ajuntament 
fins al moment present, i s’agraeix tota la tasca que ha estat portant  a terme. 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per unanimitat ACORDA: 

PRIMER.-  Ratificar-se en el Decret 108/2018 de data 30 d’octubre de 2018 en que 
s’habilitava com a secretària-interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la 
Sra. Aida Molner Pejoan, amb DNI núm. 39.387.244-C. 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords. 

 

 
8.- Donació de comptes de decrets d’alcaldia 
 
Tot seguit es dona compte dels següents decrets: 
 

Decret d’alcaldia núm. 96/18 de data 25 de setembre de 2018, de concessió de  llicència 

d’obres al Sr. Ramon Torra Bernaus per a la construcció d’una nova explotació bovina 

d’engreix a la finca Corral del terme de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 97/18 de data 27 de setembre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 98/18 de data 2 d’octubre de 2018, de concessió de llicència 

d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU per al projecte de reforma de LAMT 



“Solsona2” consistent en la substitució de la línia de baixa tensió aèria existent per una 

nova línia de mitja tensió a 25kV seguint el mateix traçat, per alimentar un nou centre de 

transformació que permeti subministrar la potència necessària a l’explotació Casa Xarpell, 

al TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 99/18 de data 2 d’octubre de 2018, d’atorgament de llicència 

d’obres a Joan Codina Vila, per a la instal·lació d’una nova explotació porcina d’engreix a 

la finca Coïns del TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 100/18 de data 4 d’octubre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 101/18 de data 11 d’octubre de 2018, de sol·licitud d’ajut a la 

gestió forestal sostenible 2018 al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentaió i Medi Natural. 

Decret d’alcaldia núm. 102/18 de data 15 d’octubre de 2018, de concessió de llicència 

d’obres a Josefina Aubets Auguets, per al sanejament de parets i repàs de teulades d’un 

corral i una nau de la masia Bellons al TM de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 103/18 de data 16 d’octubre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 104/18 de data 16 d’octubre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 105/18 de data 19 d’octubre de 2018, de concessió de llicència 

d’obres a Facsona SL, en sòl no urbanitzable per arreglar paviments de les naus 1 i 2 a la 

finca Facsona a Sant Climenç. 

Decret d’alcaldia núm. 106/18 de data 29 d’octubre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 107/18 de data 29 d’octubre de 2018, de concessió de llicència 

d’obres a Lluís Algué Garriga per arrebossar paret de magatzem i cobrir amb una teulada 

l’escala de Cal Fernando. 

Decret d’alcaldia núm. 108/18 de data 30 d’octubre de 2018, d’habilitació com a 

secretaria-interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, la Sra. Aida Molner Pejoan, 

secretaria-interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès. 



Decret d’alcaldia núm. 109/18, de data 8 de novembre de 2018, de concessió de 

bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 

l’exercici 2019 i següents al Sr. Ramon Selva Farras per a un vehicle Volkswagen de l’any 

1993 

Decret d’alcaldia núm. 110/18, de data 8 de novembre de 2018, d’atorgament a l’equip 

de botifarra de Sant Climenç d’un ajut econòmic per un import de 300,00 € per fer front a 

les despeses ocasionades per la participació a la lliga comarcal de botifarra 2018-2019. 

Decret d’alcaldia núm. 111/18, de data 8 de novembre de 2018, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 112/18, de data 13 de novembre de 2018, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 113/18, de data 14 de novembre de 2018, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 114/18, de data 14 de novembre de 2018, d’aprovació inicial de 

la Memòria valorada de les obres d’arranjament dels danys produïts per les fortes pluges 

del dia 14 d’octubre de 2018, als camins del municipi de Pinell de Solsonès (El Solsonès).  

Decret d’alcaldia núm. 115/18,  de data 14 de novembre de 2018, de sol·licitud d’uns 

ajuts a la Subdelegació del Govern a Lleida i al Departament de Presidència de la 

Generalitat de Catalunya per finançar les despeses detallades en la memòria valorada de 

les obres d’arranjament dels danys produïts per les fortes pluges del dia 14 d’octubre de 

2018, als camins del municipi de Pinell de Solsonès. 

Decret d’alcaldia núm. 116/18, de data 16 de novembre de 2018, d’adhesió al Pla 

Agrupat de Formació 2019.  

Decret d’alcaldia núm. 117/18, de data 22 de novembre de 2018, d’aprovació inicial del 

“Projecte simplificat de les actuacions en camins forestals (2018) Gestió Forestal 

Sostenible”. 

 

 
9.-Informes de presidència i de regidories 
 
1.- L’Alcalde informa de que es va fer una reunió el passat dimecres al Consell Comarcal 
del Solsonès sobre el tema de les immatriculacions.  En l’esmentada reunió es va 



comunicar que de titularitat del bisbat a la comarca del Solsonès hi ha un total de 222 
finques. Tots els regidors estan d’acord en que es sol·licitarà al registre de la propietat de 
Solsona una relació de totes les finques de Pinell de Solsonès que siguin titularitat del 
Bisbat. 
 
2.- L’Alcalde informa de que el Camí de Sallent s’arranjarà la setmana vinent. 
 
3.- L’Alcalde informa de que es va arreglar la pista. 
 
4.- L’Alcalde informa de que hi va haver un pla d’ocupació que va pintar la fusteria. 
 
5.- L’Alcalde també informa de que es contractarà un gestor d’expedients anomenat 
APEIRON per a fer efectiva tota la tramitació electrònica. 
 
6.- L’Alcalde informa també de que es convocarà la plaça pública d’administrativa donat 
que la persona que treballa a l’Ajuntament fa tasques d’administrativa quan la seva 
categoria professional és d’auxiliar administrativa. 
 
7.- L’Alcalde finalment informa que l’expedient de la Bassa està en marxa donat que els 
mateixos promotors han presentat davant l’Ajuntament l’acta d’inici de les obres. 
 
 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
No existint precs i preguntes, ni més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la 
sessió, essent les vint hores, 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 
 


