
 

 

 
ACTA DEL 28 DE MARÇ DE 2019 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE 
PINELL DE SOLSONÈS 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 2/19 
Data: 28 de març de 2019 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:00 hores a 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Vanessa Ginestà Capdevila 
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. Aprovació d’actes de les sessions anteriors. 
 
Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària de 
31 de gener de 2019, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2. Donació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 
 
Atès que en data 28 de febrer de 2019 mitjançant decret d’alcaldia número 21/19 es va 

aprovar la liquidació del pressupost de 2018. 

Que la secretaria interventora informa dels estats d’ingressos i despeses liquidats. 

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

PRIMER.- Ratificar el decret de liquidació del pressupost 2018. 

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

necessaris per fer efectius els presents acords. 



 

 

 
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 
l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a tasques de suport tècnic-arquitecte 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de 

Pinell de Solsonès per a tasques de suport tècnic-arquitecte per l’anualitat 2019.  

Atès que l’esmentat conveni té per objecte la prestació per part del Consell Comarcal del 

Solsonès del servei de suport tècnic-arquitecte municipal a l’Ajuntament de Pinell del 

Solsonès en l’àmbit i matèries de caràcter municipal.  

Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte d’aquest 

acord.  

El Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i 

l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a tasques de suport tècnic-arquitecte per 

l’anualitat 2019.  

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  

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. Assumptes sobrevinguts 
 

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS 

PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS (codi de 

conveni núm. 79100015072015) 

 

En data 01 de febrer de 2019 es convoca els delegats de personal i de les seccions 

sindicals per tal de negociar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats 

públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i constituir la Mesa 

general de negociació dels empleats públics de la corporació.  

En data 01 de febrer de 2019 es constitueixen la Mesa general de negociació dels 

empleats públics de la corporació amb els següents representants: En representació de 



 

 

l’ajuntament de Pinell de Solsonès Sr. Benjamí Puig Riu. En representació dels empleats 

públics Sra. Maria Claustre Torra Viladrich.  Actua com a secretaria de la Mesa, la Sra. Aida 

Molner Pejoan. 

El dia 01 de febrer de 2019, ha tingut lloc una reunió, regida pel principi de bona fe en la 

negociació.  

En data 01 de febrer de 2019, es signa l'acta final on les parts manifesten la voluntat 

d’adherir-se a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 

Catalunya de menys de 20.000 habitants, que s'annexa a l'expedient per a la seva 

aprovació.  

En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) 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.  

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 Pinell de 

Solsonès 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 (20152017), 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. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de 

negociació de les condicions de treball dels empleats públics.  

11. 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 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.  

Per tot l’exposa’t el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès acorda per unanimitat dels 

membres assistents:   

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, conforme es manifesta en l'acta 

final de la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 01 de febrer 2019. 

SEGON.- Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva 

aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Pinell de Solsonès 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. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
 
  Tot seguit es dona compte dels següents decrets: 
 

Decret d’alcaldia núm. 11/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació del Conveni del 

Pla d’Ocupació.  

Decret d’alcaldia núm. 12/19 de data 8 de febrer de 2019, d’inici d’expedient de 

contractació per a l’elaboració de les memòries valorades referents a les obres de 

condicionament i pavimentació de diversos camins. 

Decret d’alcaldia núm. 13/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 14/19 de data 11 de febrer de 2019, aprovació de la liquidació 

definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en 

el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Naturgy Iberia SA. 

Decret d’alcaldia núm. 15/19 de data 14 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 16/19 de data 15 de febrer de 2019, d’aprovació de l’expedient 

per a la contractació menor per a la redacció de les memòries valorades que fan 

referència a les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del 

municipi, i adjudicació de l’actuació a favor de l’empresa Enginyeria i Integració 

Ambiental SLP. 

Decret d’alcaldia núm. 17/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació 

definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en 

el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Distribución Eléctrica SL. 

Decret d’alcaldia núm. 18/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació 

definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en 

el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia XXI. 



 

 

Decret d’alcaldia núm. 19/19 de data 26 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació 

definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en 

el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia SAU. 

Decret d’alcaldia núm. 20/19 de data 27 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 21/19 de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació 

del pressupost 2018.  

Decret d’alcaldia núm. 22/19 de data 7 de març de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 23/19 de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses 

factures i ordenació del seu pagament.  

Decret d’alcaldia núm. 24/19, de data 20 de març de 2019, d’ Acceptar la justificació 
presentada pel Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de Sant Climenç 
que participa a la lliga comarcal de botifarra. 
 
Decret d’alcaldia núm. 25/19, de data 20 de març de 2019, d’atorgament de llicència 

urbanística municipal d’obres incloses en el projecte de rehabilitació de la coberta de la 

casa Puit de Miravé, del TM de Pinell de Solsonès. 

 

6. Informes de presidència i de regidories 
 
L’Alcaldia informa dels següents assumptes: 
 
PRIMER.- L’Alcalde informa de l’expedient urbanístic de la granja El Terme i explica al Ple 
que  el veí ha demanat a l’Ajuntament  informació sobre la tramitació de la llicència. 
 
SEGON.- L’Alcalde informa que el Cadastre ha convocat una reunió amb tècnics per tal de 
poder cooperar amb els ajuntaments quan es donen d’alta noves explotacions i/o 
construccions. 
 
TERCER.- L’Alcalde informa de l’estat d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Pinell de 
Solsonès. 
 



 

 

QUART.- L’Alcalde informa que amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic s’estan 
geolocalitzant totes les masies del municipi amb la finalitat de que cada casa tingui una 
matrícula amb una coordenada que permetrà als equ 
 
CINQUÈ.- L’Alcalde informa que s’ha comprat un servidor per posar el gestor 
d’expedients. 
 
 
 
 
7. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha 
 
 
No existint 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 


