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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 1/2017 
Caràcter: ordinari 
Data:  27 de gener de 2017 
Horari:  de 21.00 a 22.45 hores 
Lloc:   saló de sessions de la casa consistorial 
 
 
Assistents 
 
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president 
Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcalde 
Ramon Xandri i Solé (ERC), segon tinent d’alcalde 
Rosó Barrera i Call (ERC), tercera tinent d’alcalde 
Isabel Roca i Guitart (ERC) quarta tinent d’alcalde 
Antoni Carralero i Ruiz (ERC) 
Marc Barbens i Casals (PDCAT) 
Isabel Pérez i Martínez (PDCAT) 
Xavier Torres Barbens (PDCAT) 
Òscar Garcia i Companys (APS-CUP) 
Octavi Esteve i Armengol (APS-CUP) 
Òscar Campos i Planes, secretari 
 
Han excusat l’assistència 
 
Sara Alarcón i Postils (ERC) 
Yasmina Valderrama i Ramallo (PSC) 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del 
dia. 
 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a les actes 
que es presenten a la consideració del Ple i que corresponen a les sessions dels dies 25 de 
novembre de 2016 i 19 de desembre de 2016 
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Intervé en primer lloc Marc Barbens, portaveu del grup municipal del PDCat, i, en relació a l’acta 
del Ple ordinari de data 25 de novembre de 2016, a la pàgina 20, en el punt de precs i 
preguntes, allà on diu “Marc Barbens planteja les qüestions que es relacionen a continuació: 
-Informació sobre un cartell anunciador d’una festa per adults a Can Joval. El contingut del 
cartell, com a mínim, era inapropiat. Volen saber si l’Ajuntament hi té alguna implicació” cal que 
hi digui “El Sr. Barbens planteja les qüestions que es relacionen a continuació: Informació 
sobre un cartell anunciador d’una festa per adults a Can Joval. SI l’Ajuntament havia posat de 
manifest que el contingut del cartell era inapropiat. També vol saber si l’Ajuntament hi té alguna 
implicació”. 
 
Xavier Torres, regidor del grup municipal del PDCat, en relació a de la mateixa acta, a la pàgina 
9, on diu “Intervé Xavier Torres, regidor del grup municipal del PDCAT, i comenta que, en 
general, la taxa és caríssima, però agraeix la rebaixa a la que acaba de fer esment l’alcalde” ha 
de dir-hi “El Sr. Torres agraeix que l’Equip de Govern hagi recollit la reducció del cost de les 
compulses, però la taxa, en general, segueix sent cara.” 
 
Encara en relació amb l’acta del dia 25 de novembre de 2017, l’alcalde comenta que, a la 
pàgina 7, cal dir que el que es pactar amb el grup municipal del PDCAT per potenciar els 
autònoms era 10.000,00 €, i no 5.000,00 €. Pel que fa a la pàgina 8 de la mateixa acta, on diu 
“pel que fa a la biomassa crec que s’ha de fer un estudi”, ha de dir “Pel que fa a la biomassa, 
creu que és necessari realitzar un estudi. Està previst que aquesta qüestió es pugui finançar 
mitjançant un FEDER”. A la mateixa pàgina 8, on diu “vol posar de manifest que pel que fa la 
qüestió de les compulses han recollit la iniciativa del grup municipal PDCAT”, ha de dir “Vol 
posar de manifest, pel que fa a la qüestió de les compulses que han recollit la iniciativa del grup 
municipal del PDCAT, de forma parcial. 
 
La regidora delegada de Governació, Isabel Roca, en referència a l’acta del dia 25 de novembre 
de 2016, a la pàgina 16, comenta que allà on diu “Intervé a continuació Isabel Roca i, pel que fa 
a la regidoria d’Educació, dóna compte del taller laboratori de lectura que s’ha fet i que ha estat 
a càrrec de la Sra Marta Roig”, hauria de dir “Intervé Isabel Roca, pel que fa a la regidora 
d’Educació dóna compte que des de la biblioteca s’està impulsant un taller laboratori de lectura 
que tindrà lloc durant el primer semestre de l’any vinent i esperen que estigui liderat per la Sra. 
Marta Roig”. 
 
Tot seguit es posen les dues actes a votació quedant aprovades per la unanimitat de les 
regidors presents. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  27.01.2017 
 
 

3 

2.  Aprovació del padró d’habitants a 1 de gener de 2017 
 
A petició de l’alcalde, el secretari llegeix la proposta que es porta a la consideració del Ple i que 
diu així: 
 
“Havent-se confeccionat la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona a 1 de gener 
de 2017, amb el resultat final de 9.065 habitants, 
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent: 
 
1. Aprovar la renovació del padró municipal d'habitants de Solsona, a 1 de gener de 2017, amb 
el resultat de 9.065 habitants, dels quals 4.483 són homes i 4.582 són dones. 
  
2. Exposar al públic, per un termini de vint dies, els treballs de renovació efectuats, a fi que es 
puguin presentar aquelles reclamacions i/o al·legacions que es considerin pertinents.” 
 
Pren la paraula l’alcalde i comenta que, de l’anàlisi de la informació facilitada, es desprèn que hi 
ha una evolució en el perfil dels habitants de Solsona i sorprèn que disminueixi la població 
masculina i es mantingui la femenina. Explica també que l’any 2016 hi va haver un nombre 
considerable de naixements, en una situació comparable a la de l’any 2011. 
 
Vol destacar també el fet que s’ha reduït el percentatge de població emigrant, que ha passat a 
ser del 14%, així com el fet que canviï el perfil majoritari de la població immigrant, amb la 
disminució de la població d’origen magribí, que és del 40%, i un increment de la població que 
prové de l’est d’Europa, que ja representa també un 40%, mentre que el 20% restant correspon 
a d’altres nacionalitats. 
 
Tot seguit la proposta que es porta a la consideració del ple se sotmet a votació i és aprovada 
per la unanimitat dels regidors presents 
 
 
 
3. Proposta per realitzar contractacions de personal laboral temporal que afectin a un sector prioritari o a 

un servei públic essencial. 
 
A petició de l’alcalde, el secretari llegeix el dictamen que es presenta a la consideració del Ple i 
que diu així. 
 
“L’elevat nivell d’atur que pateix la ciutat obliga l’Ajuntament de Solsona a promoure totes 
les activitats que estiguin al seu abast que ajudin a minorar l’impacte social de la crisi 
econòmica que la ciutadania està patint. 
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Diferents regidories de l’Ajuntament de Solsona estan treballant per pal·liar els efectes de la 
crisi. 
 
Moltes regidories, durant l’exercici 2017, demanaran subvencions que permetran la 
contractació de treballadors/ores laborals temporals  per un import que cobrirà el 100% del 
cost de la contractació. 
 
La regidoria de Promoció Econòmica, per aquest exercici, demanarà subvencions on la 
quantitat sol·licitada no cobreix tot el cost de la contractació però l’Ajuntament de Solsona 
disposa de finançament per cobrir la part no subvencionada. 
 
La regidoria d’Acció Social en els pressupostos de l’exercici 2017, igual que en anys 
anteriors, ha previst la contractació d’un/a mestre/a per atendre els alumnes d’educació 
primària que tenen més dificultats. 
 
La regidoria d’Esports, en els pressupostos de l’exercici 2017, té consignació suficient per 
atendre la contractació de treballadors/ores durant la temporada d’estiu per atendre els 
serveis de les piscines municipals (director/a, monitors/ores, recepcionistes i socorristes). 
 
Les regidories de Cultura i Educació, en els pressupostos de l’exercici 2017, tenen previstes 
les mateixes contractacions de personal laboral temporal que en els darrers exercicis s’han 
realitzat i que són la base per poder dur a terme l’oferta cultural del municipi. 
 
Els pressupostos i la plantilla per a l’exercici 2017 permeten la contractació de personal 
laboral per cobrir baixes laborals, o jubilacions, o baixes voluntàries que afecten treballadors 
municipals adscrits a serveis públics essencials. 
 
Atesa la necessitat urgent i inajornable d’aquest Ajuntament de cobrir les places de llocs de 
treball que s’han detallat; 
 
Vist el que disposa l’article 21.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
generals de l’Esta per l’any 2016, prorrogats per l’exercici 2017, i conforme les facultats que 
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, de Bases del règim local, es proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la 
contractació del personal laboral temporal detallat en els punts anteriors per considerar que 
afecten un sector prioritari o a un servei públic essencial.” 
 
Intervé en primer lloc Ramon Xandri, regidor delegat d’Administració, i explica que es tracta 
d’un acord de continuïtat, en el sentit que a l’exercici passat ja es va prendre el mateix acord. Es 
tracta de garantir les necessitats puntuals de personal  o de poder cobrir d’urgència baixes de 
llarga durada. Afegeix que no deixa de ser un complement que es reserva l’Ajuntament donat 
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que, des de l’entrada en vigor de la  LRSAL, els ajuntaments no poden contractar lliurement i 
han de complir amb allò que es coneix com a taxa de reposició. 
 
Marc Barbens, per la seva banda, comenta que a la proposta hi consta que, des de la regidoria 
de Promoció Econòmica, es demanarà subvencions i que el cost de la contractació que no 
cobreixi la subvenció respectiva l’assumirà l’Ajuntament amb fons propis, la qual cosa valora 
positivament; el que no comparteix el seu grup, afegeix, és l’ambigüitat amb què es defineixen 
les contractacions de les regidories de Cultura i Educació, i més tenint en compte que hi ha 
sectors d’aquestes àrees que no funcionen i que caldria reforçar. 
Respon l’alcalde i exposa que l’objectiu de la proposta és la de poder cobrir baixes i suplències 
de serveis essencials. 
 
Marc Barbens afegeix que també hi ha d’altres necessitats que es podrien incloure en aquest 
document, com la radio municipal o la protectora d’animals. 
 
L’alcalde recorda que l’entrada en vigor de LRSAL va impossibilitar a les administracions 
públiques la lliure contractació de personal i que el document que avui es du a la consideració 
del ple pot facilitar la incorporació de personal i, d’aquesta manera, poder seguir prestant 
serveis importants. 
 
Òscar García, portaveu d’Alternativa per Solsona – CUP, manifesta el seu acord amb la 
intervenció de Marc Barbens. En aquest sentit, comenta que el que es considera prioritari o no 
és una qüestió política que fixa l’equip de govern,  que seria millor que les prioritats les 
pactessin la totalitat dels grups polítics municipals i agrairia que no es posés com a excusa 
l’entrada en vigor de LRSAL. 
 
Respon l’alcalde i manifesta que la RSAL no és cap excusa, que es tracta d’una llei molt 
restrictiva per als ajuntaments i que a la proposta d’avui s’hi reflexa allò que cal cobrir per 
mantenir els serveis que són competència municipal. 
 
Òscar Garcia insisteix en què es tracta d’una qüestió política i demana que se’n pugui parlar a 
aquest nivell i tothom sap a quin joc es juga quan es parla de temes de contractació. En aquest 
sentit, i a títol d’exemple, demana per què sí  que s’han previst possibles contractacions a 
l’àrea de Cultura i no a la de Participació Ciutadana. 
 
Octavi Esteve, regidor del grup municipal d’Alternativa per Solsona – CUP, comenta que hi ha 
marge per parlar i negociar aquestes qüestions de les contractacions. 
 
Afirma l’alcalde que si no fos possible cobrir segons quines baixes hi hauria seriosos 
problemes i que cal ser prudent, atès que si es pretén estirar massa aquesta qüestió es corre el 
risc de trinxar-ho tot. 
 
Intervé finalment Òscar Garcia i comenta que l’expressió “trinxar-ho tot” és molt catastròfica. 
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Tot seguit el Sr. Alcalde posa el punt a votació quedant aprovat per vuit vots a favor dels 
regidors David Rodríguez i González (ERC), Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), Ramon Xandri 
i Solé (ERC), Rosó Barrera i Call (ERC), Isabel Roca i Guitart (ERC), Antoni Carralero i Ruiz 
(ERC), Òscar Garcia i Companys (APS-CUP) i Octavi Esteve i Armengol (APS-CUP) i tres 
abstencions dels regidors Marc Barbens i Casals (PDCAT), Isabel Pérez i Martínez (PDCAT) i 
Xavier Torres Barbens (PDCAT) 
 
 
 
4. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del mercat municipal de Solsona de venda no sedentària 
 
A petició de l’alcalde, el secretari llegeix el dictamen que es presenta a la consideració del Ple i 
que diu així: 
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 30 de setembre de  2016, acordà 
 aprovar provisionalment l'ordenança reguladora del mercat municipal de Solsona de venda no 
sedentària. 
 
L’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant edicte publicat al BOP de 
la província de Lleida núm. 204 del dia 24 d'octubre de 2016 i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició al públic s’han presentat dues al·legacions, una de les quals 
recull 54 signatures.  
 
Atès que  en ambdues al·legacions demanen l'anul·lació de l'article 14 del nou reglament de 
mercat que transcrit literalment diu així: 
 
«Es prohibeix als comerciants (de les autoritzacions o treballadors de les parades) aparcar els 
vehicles al costat de la parada entre les 9 i les 13.30 hores. 
 
No obstant això en el supòsit de realitzar la venda mitjançant camió-botiga, caldrà aportar 
l’autorització on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i fitxa tècnica del 
vehicle. 
 
Excepcions: 
 
En cas d’inclemències meteorològiques l’Ajuntament podrà autoritzar als titulars de les 
autoritzacions o treballadors aparcar el vehicle al costat de les parades. 
Durant els mesos de més fred (a partir del dia 6 de  gener i durant tot el mes de febrer) els 
titulars de les autoritzacions o treballadors podran estacionar el vehicle al costat de les 
parades.» 
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Atès que per l'organització del mercat es considera important mantenir l'esmentat article. 
 
Tenint el compte la manca de justificació jurídica de les al·legacions presentades, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Desestimar les dues al·legacions presentades atès que es considera necessari mantenir 
el redactat de l'article 14 per la bona organització del mercat setmanal. 
 
Segon. Aprovar definitivament l'ordenança reguladora del mercat municipal de Solsona de 
venda no sedentària.” 
 
Pren la paraula l’alcalde i explica que, en data 30 de setembre de 2016, es va aprovar 
provisionalment l’ordenança i que durant el període d’informació pública s’han presentat dues 
al·legacions, una del senyor Albert Tallant, i l’altra del mateix senyor Tallant conjuntament amb 
54 signatures més. Aquestes al·legacions, continua dient, no tenen cap mena de fonamentació 
jurídica. Reconeix que li han sorprès pel fet que, prèviament, s’havia parlat amb els 
representants del paradistes i es va arribar a acords. És per això que no té cap sentit modificar 
la proposta de reglament i pensa que el fet que el mercat setmanal estigui net de vehicles 
possibilitarà que el comerç estable es faci més visible. 
 
Marc Barbens demana si s’han pogut verificar les 54 signatures de l’al·legació, alhora que 
afirma que, d’una banda, és bo que el comerç estable sigui el més visible possible, i, de l’altra, 
que  el fet que no hi hagi vehicles també reduirà la perillositat de la zona. 
 
Respon l’alcalde i comenta que no s’ha pogut verificar l’autenticitat de les signatures i  insisteix 
en què es va reunir amb els representants dels paradistes i es va arribar a una entesa en 
aquesta qüestió. 
 
El portaveu del grup municipal del PDCat anuncia el vot favorable del regidors d’aquest grup. 
 
Tot seguit, la proposta que es du a la consideració del Ple se sotmet a votació, quedant 
aprovada per unanimitat dels regidors assistents. 
 
 
 
5. Contractació del servei del bar restaurant ubicat al parc municipal de la Mare de la Font 
 
A petició de l’alcalde, el secretari llegeix la proposta que es presenta a la consideració del Ple i 
que diu així. 
 
“Vista la necessitat de realitzar l'explotació del servei del bar restaurant ubicat al parc de la 
Mare de la Font, propietat de l'Ajuntament de Solsona. 
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Vist que donades les característiques de l'explotació es considera com a procediment més 
adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris 
d'adjudicació. 
Vist que amb data 18 de gener de 2017, per provisió de l'alcaldia es va aprovar iniciar 
l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació proposada. 
 
Vist que amb data 19 de gener de 2017, es va emetre pels Serveis Tècnics informe sobre el 
preu estimatiu del contracte per l'import de 180.577,85 euros sense IVA. 
 
Vist que amb data 20 de gener de 2017, es va emetre Informe d'Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del 
pressupost vigent. 
 
Vist que amb data 20 de gener de 2017, es va emetre Informe del Secretari sobre la 
Legislació aplicable, el procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el 
contracte i es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, que han de regir l'adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es 
proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació per a l'explotació del servei del bar restaurant 
ubicat al parc de la Mare de la Font, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, 
diversos criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i incorporar a l'expedient el 
Plec de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte d'explotació del servei de bar 
restaurant ubicat al parc municipal de la Mare de la Font, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de l'Ajuntament de 
Solsona (https://www.ajsolsona.cat) i en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè 
durant el termini de 20 dies hàbils puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
Quart. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb 
una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la 
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.” 
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Intervé en primer lloc Ramon Xandri i explica que, una vegada vençut l’anterior contracte de 
lloguer, es va avaluar la situació i es va palesar que la Mare de la Font presenta un seguit de 
deficiències importants, com humitats, clavegueres malmeses, el mal estat dels lavabos 
exteriors..., la qual cosa comporta una important inversió que l’Ajuntament, en aquests 
moments, no podia assumir; és per això, continua dient, que s’ha optat per un contracte 
llarg, de tal manera que qui estigui interessat en la concessió pugui executar les obres i 
disposar del temps suficient per a la seva amortització. Per descomptat, afegeix, les obres a 
realitzar responen a criteris dels serveis tècnics municipals i estaran sota la seva supervisió. 
Les millores que es facin seran per l’Ajuntament i contribuiran a augmentar el patrimoni 
municipal en aquell indret. 
 
Recorda també que, a petició dels diferents grups polítics municipals, s’han incorporat 
clàusules socials i medi ambientals a les bases. 
 
Ramon Xandri conclou la seva intervenció afirmant que l’equip de govern vol fer les coses 
ben fetes i amb total transparència. 
 
Pren la paraula a continuació Marc Barbens i explica que el plec de clàusules no li acaba de 
fer el pes, per considerar que aquest tema s’ha convertit en una subhasta pura i dura, la 
qual cosa suposa una aposta arriscada i el termini d’execució de les obres encara ho fa més 
arriscat. 
 
El mateix regidor afegeix que hi ha d’altres qüestions que tampoc el satisfan. Assenyala 
l’horari d’obertura (de les 9.00 a les 18.00h) i comenta que als mesos d’estiu s’hauria 
d’allargar. Quant a la possibilitat d’instal·lar-hi una caseta per a la venda de gelats, posa en 
dubte que sigui bo donar-ho a una entitat i, pel que fa als dos dies de descans setmanal 
previstos a les bases, tem que en determinades èpoques de l’any pugui ser complicat de 
complir. 
 
Comenta també que no hi queda clar qui es farà càrrec de la neteja dels serveis públics del 
parc i, en relació a la menció que es fa als productes de proximitat, afirma que cal tenir clar 
que una cosa és el producte de proximitat i l’altra el comerç de proximitat. 
 
Finalment, valora de manera positiva la inclusió a les bases de millores socials, com la 
contractació de discapacitats.  
 
Tot seguit, intervé Òscar García, i recorda que, tal i com ja va palesar a la comissió 
informativa prèvia al ple d’avui, considera que excessiu un contracte de quinze anys. Entén 
que el plec de clàusules s’hauria hagut de treballar amb més temps i amb la participació de 
la totalitat de grups polítics. Posa de manifest també que, en un primer moment, es va 
descarregar el plec per poder-lo treballar, però s’ha trobat amb una versió diferent a l’inicial i 
demana que es doni solució a aquest tipus d’incidències. 
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Pel que fa al contingut de les clàusules, comenta que cal garantir el bon funcionament dels 
lavabos  exteriors, definint de manera clara què és neteja i què és manteniment i qui els ha 
de dur a terme.  
 
Considera també que tancar a les 18:00 hores als estius és insuficient i valora positivament 
la possibilitat d’instal·lar una caseta de gelats. 
 
Igualment, palesa la seva satisfacció pel fet que s’hagin incorporat algunes clàusules socials 
i mediambientals, si bé afegeix que cal avançar més en aquests temes i que cal incorporar-
les de forma automàtica en futurs plecs. 
 
Respon l’alcalde que els horaris plantejats són una qüestió de mínims, que existeix un 
equipament municipal que s’ha de condicionar i que aquesta és una bona oportunitat per a 
fer-ho. Entén que és positiu que el perfil de gestió sigui professional i que no voldria que 
vingués un paracaigudista, en el sentit que prefereix una persona, física o jurídica, seriosa. 
 
El mateix alcalde comenta que és possible que la caseta dels gelats pugui arribar a tenir 
una funció més social i reconeix  que, d’entrada, no van caure en incloure clàusules socials i 
creu que les que s’han proposat poden ser una bona solució. Assumeix també que és cert 
que s’hauria pogut fer partícips la resta de grups en la redacció de les bases i treballar-les 
de manera conjunta. 
 
Intervé novament Marc Barbens i palesa el seu desig que no vingui ningú que pugui trencar 
la bona dinàmica del lloc, alhora que es referma en l’afirmació que els plecs són una 
subhasta perquè la majoria de criteris per a l’adjudicació són de caràcter econòmic i la 
proposta de gestió, en aquests plecs, representa pocs punts. 
 
En resposta a la darrera intervenció de Marc Barbens, l’alcalde recorda que, d’acord amb la 
normativa vigent,  la part fruit de criteris de valors que mereixen una valoració subjectiva no 
pot superar en puntuació els criteris objectius; afegeix que el fet que es valori tant el termini 
d’execució com la inversió a realitzar és bo i no hi detecta cap tipus de problema, ni moral 
ni legal. 
 
Marc Barbens insisteix en què, pel grup municipal del PDCAT, el problema rau en què els 
plecs són una mera subhasta i altres criteris importants no hi són suficientment puntuats. 
 
Tot seguir l’alcalde sotmet el punt a votació i aquest és aprovat per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
 
6. Informes i resolucions 
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A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte a la 
corporació dels decrets que van del 213/2016 al 248/2016 i del 1/2017 al 5/2017 i que són les 
resolucions preses per l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària. 
 
A continuació, Antoni Carralero, regidor delegat de Medi Ambient, dóna compte dels punts 
següents: 
 

- S’ha fet la contractació de l’empresa que farà l’estudi corresponent per valorar la 
viabilitat d’aplicar el sistema “porta a porta” per la recollida de residus sòlids urbans 

- S’ha instal·lat noves gàbies pel control de coloms a la ciutat i també s’ubicaran nous 
punts de pinso esterilitzant. 

- S’està duent a terme una prova pilot de recollida de brossa vegetal i s’ha instal·lat un 
punt de recollida d’arbres de Nadal. 

- Properament es farà la segona fase de la tala de pollancres a la Mare de la Font. 
- S’està duent a terme una replantació d’arbres amb espècies autòctones. 
- S’està duent a terme la recollida d’aportacions per la qüestió de la participació. 

 
Rosó Barrera, regidora delegada d’Urbanisme i Serveis, informa dels diferents treballs per a la 
renovació d’enllumenats públics i dels treballs de la construcció de la pista d’skate, així com del 
seguiment que es fa del Pla Director de la Ribera. 
 
Per la seva banda, Ramon Xandri, regidor delegat d’Administració i Hisenda, dóna compte dels 
punts següents: 
 

-  S’ha treballat en les bases del concurs del bar restaurant de la Mare de la Font i en el 
conveni amb Espaigua 

- S’ha ampliat el rènting del cotxe de la Policia Local i s’ha demanant dues ofertes per a 
l’adquisició per rènting de dos vehicles més, que segurament es destinaran al Servei 
Municipal d’Aigües i a la brigada 

- S’ha reformat els lavabos del magatzem de la brigada 
- S’ha formalitzat el Pla d’Emergències del pavelló municipal 
- S’ha realitzat per al control dels rebuts impagats 

 
Continua encara amb la paraula el mateix regidor i, pel que fa a l’àrea d’Esports, informa dels 
punts següents: 
 

- S’ha treballat en esbrinar les causes de la pèrdua d’aigua del got de la piscina 
- S’ha sol·licitat una subvenció per la reducció del got de la piscina 
- S’ha habilitat i condicionat una zona d’escalfament en el camp de futbol 
- S’ha posat en funcionament el programa per accedir “on line” a les pistes de tennis i 

pàdel 
- S’ha substituït la màquina de neteja dels pavellons municipals 
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- Atès el desgavell important pel que fa a les claus del pavelló, hi ha la previsió d’unificar-
les i reduir-ne el nombre 

- Es treballa en l’obtenció de pressupostos per fer nous vestidors a les piscines 
 
Finalment, i pel que fa als serveis funeraris, informa dels treballs de confecció d’un porta 
fèretres i de l’adquisició de unes mampares que garanteixin la discreció del treball dels 
operaris. 
 
Intervé a continuació Lluís-Xavier Gonzàlez i, en relació a l’àrea de Promoció Econòmica, 
informa dels punts següents: 
 

- Pel que fa al Servei Connectem, comenta que s’hi ha atès 409 persones, s’hi ha dut a 
terme  547 accions d’orientació laboral, s’hi ha obtingut 164 ofertes de treball i que 59 
persones s’han iniciat en el mon laboral, havent-se cobert  el 40% dels llocs de treball 

- S’ha visitat diverses empreses 
- S’ha realitzat esdeveniments amb el gremi 
- S’han fet accions d’ajut i suport als emprenedors 
- Es convidarà Marc Barbens per tractar la qüestió dels plecs referents als autònoms 
- Es faran jornades d’intercanvi amb el País Basc i Manlleu 
- Es treballa en el fòrum del talent 2017, amb la voluntat que sigui una llançadora 

d’empreses, programant-hi diferents cursos i formació, tractant-s’hi qüestions 
relacionades amb els idiomes i qüestions com la “Vila Florida” 

- Es vol organitzar la finestra única empresarial i, en aquest sentit, es va visitar una 
experiència que ja és operativa al municipi de Rubí 

- Es treballa en una campanya per promoure els productes de proximitat 
- Quan tinguin la memòria elaborada la faran arribar 

 
Pel que fa a la regidoria de Comunicació, dóna compte dels punts següents: 
 

- Es treballa en la preparació de cursos per a entitats 
- S’ha sol·licitat un ajut de 10.000,00 € a la Xarxa Audiovisual Local, SL amb la voluntat de 

fer un programa que durà per títol “Productes d’aquí” 
- Es treballa en millores tècniques per la ràdio 
- Es treballa en la preparació del tercer programa de “L’al·lèrgicum” 
- És previst penjar al web el programa de la plataforma iBOOK 
- Es farà una convocatòria de voluntaris per la ràdio 

 
Isabel Roca, regidora delegada d’Educació, dóna compte de les tasques de manteniment de 
les escoles que s’han executat darrerament, de la proposta de treballs de recerca i de la 
programació de la sessió informativa: “Vull parlar en anglès, què puc fer” 
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Pel que fa a la regidoria de Governació, informa d’una banda, dels controls de seguretat viària 
realitzats i, de l’altra, de les noves targes de proximitat que es podran sol·licitar en breu, 
Finalment, informa de les targes de nova creació per a residents. 
 
Intervé finalment l’alcalde i dóna compte de la inscripció de l’Ajuntament de Solsona al Pacte 
Nacional pel dret a decidir. 
 
Comenta també que l’Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat un pis per poder 
acollir refugiats, un pis que s’està adequant i que és previst escalfar amb biomassa. 
 
Pel que fa al nou centre de recollida d’animals de Solsona, dóna compte de les reunions que es 
mantenen amb altres ajuntaments de la comarca per tal de signar convenis que els permetin 
fer-ne ús. 
 
Finalment, informa del nou disseny i contingut del portal Solsona Soluciona, que es farà públic 
properament. 
 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
Intervé en primer lloc Marc Barbens, portaveu del grup municipal del PDCat, i planteja les 
qüestions que es detallen a continuació: 
 

- En relació a personal, demana informació sobre les contractacions que s’ha fet d’un 
peó de la brigada i d’un tècnic per a la ràdio. 

 
Respon l’alcalde i explica que el tècnic per la ràdio s’ha contractat de forma interina, atès que 
resulta més econòmic fer aquest tipus de contractació que fer-ho a través d’una ETT, tal com es 
feia fins ara. Quant al peó de brigada, comenta que no vol donar dades errònies i que facilitarà 
la informació una vegada l’hagi contrastada.  
 
Marc Barbens li recorda que va ser el propi alcalde qui va signar el Decret de contractació, a la 
qual cosa l’alcalde explica que no és que no vulgui donar informació, sinó que vol donar una 
informació certa i que, per fer-ho, vol comprovar l’expedient. 
 

- En relació a les terres que s’han acumulat darrerament al sector de la Cabana d’en Geli, 
demana a què respon i si és previst que hi romanguin molt temps. 
  

L’alcalde respon que aquestes terres són un sobrant de les obres de Mercadona i que la 
Generalitat les ha demanades per a l’indret on es prevista la construcció de la nova escola. 
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Marc Barbens comenta que, al seu moment, Mercadona va signar un contracte perquè li faltava 
terres i li sobta que ara els en sobri. 
 
L’alcalde respon que, que per la construcció de l’escola del Vinyet, faran falta terres. 
 
En relació encara al mateix tema, Xavier Torres, regidor del grup municipal del PDCat, comenta 
que els preocupa la imatge de poc endreçat que suposen aquelles terres. 
 

- En relació també al barri de la Cabana d’en Geli, assegura que s’hi està creant un 
aparcament improvisat de camions, que hi ha queixes de camioners, s’hi produeixen 
robatoris i la zona ha esdevingut insegura, motiu pel els camioners cerquen altres 
espais per aparcar que no són els més idonis i posa com a  exemple davant l’empresa 
Simet. 

 
Isabel Roca, regidora delegada de Governació, respon que la policia no té constància del fets 
que acaba d’exposar el portaveu del PDCat i que, en cas de ser cert, el primer que cal fer és 
denunciar. 
 
Xavier Torres explica que, a la corba de la carretera de Sant Llorenç, hi aparquen camions fet 
que comporta un risc pel fet que la visibilitat és dolenta i els vianants han de fer maniobres 
estranyes per sortejar les els camions. 
 
Marc Barbens afegeix que faran arribar les queixes per aquests robatoris. 
 

- Quant a la propera festa de Carnaval, pregunta si ja s’ha aprovat  el Pla d’Emergència 
corresponent. 

 
Respon l’alcalde i explica que es redacta un sol Pla per preveure  totes les activitats que es 
duen a terme a la ciutat i que comportin algun risc. 
 

- Encara en relació al Carnaval, demana si és prevista la instal·lació de sanitaris públics 
 
L’alcalde explica que, en breu, es mantindran reunions amb la Policia Local i amb els 
representants de l’Associació de Festes del Carnaval per tractar tots aquests temes. 
 

- Quant a la reposició d’enllumenats que es duen a terme, comenta que suposen un 
autèntic mapa de diferents empreses, la qual cosa pot suposar un problema a l’hora de 
fer-ne correctament el manteniment. És per això que demana com es preveu fer el 
manteniment, si ho farà ho farà una sola empresa o cadascuna farà el seu tram. 

 
L’alcalde explica que la direcció d’obra la realitza un sol enginyer per a l’Ajuntament i que 
aquest farà el seguiment d’obra i també del manteniment. 
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Marc Barbens incideix en què les instal·lacions es malmeten i, si no es coneix bé la instal·lació, 
hi haurà problemes, a la qual cosa respon l’alcalde explicant que és previst redactar i tramitar 
unes bases  per garantir un correcte manteniment de la totalitat de l’enllumenat públic. 
 

- Pel que fa a la factura presentada per la persona que va fer la xerrada per exposar el 
pressupost per l’exercici 2017, considera que és excessiva i que està fóra de mercat. 

 
L’alcalde respon que la xerrada va ser només el resultat final d’una tasca prèvia molt important i 
treballada. 
 
Marc Barbens insisteix en què, al seu parer, és excessiva, mentre que l’alcalde recorda que 
aquests són els honoraris que facturen aquest perfil de professionals. 
 
Intervé puntualment Xavier Torres i comenta que, com a empresari i professional, s’ofereix a fer 
aquestes tasca per aquest preu. 
 
L’alcalde respon que és complicat trobar professionals experts en administració local i que 
sàpiguen explicar bé les coses. 
 
Marc Barbens recorda que, a banda del fet que la persona que es va contractar fos d’ERC, no 
creu que sigui un professional expert en administració local, afirmació a la qual respon l’alcalde 
assegurant que aquest persona treballa per molts Ajuntaments i que, a hores d’ara, està 
desvinculat de la política. Afegeix que, en aquest afer, no hi ha res d’il·legal. 
 
Marc Barbens afirma que no dubta de la legalitat de la qüestió i que la seva queixa ve motivada 
pel cost de la factura, excessiu i fora de mercat. 
 
L’alcalde es pregunta com sap Marc Barbens que és car si no quan no va assistir a la xerrada i 
palesa que el que està fent aquest regidor és un discurs polític. 
 
Marc Barbens insisteix en què, per una xerrada, la factura és cara. 
 

- Pel que fa a la Protectora d’Animals i a les casetes que s’ha adquirit per ubicar gossos, 
demana qui n’ha assumit el cost. 
 

Antoni Carralero, regidor delegat de Medi Ambient, explica que les responsables de l’ADAS van 
demanar adquirir les casetes i que la despesa va anar a càrrec de la mateixa entitat. 
 
Encara en relació amb la problemàtica dels gossos, Marc Barbens comenta que, a diferents 
indrets de Solsona, com per exemple el Camp del Serra, es poden veure gossos sense lligar i 
que hi ha propietaris que es neguen a lligar-los tot i que se’ls faci un advertiment. En aquest 
sentit, i malgrat que s’hagi fet una campanya per sensibilitzar els propietaris dels animals sobre 
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aquesta qüestió, atès que el problema continua existint, demana que es faci incidència sobre 
aquest qüestió. 
 

- En relació a la recollida de deixalles, demana si ja s’ha contactat l’empresa que ha de 
redactar l’estudi del porta a porta. 

 
Antoni Carralero comenta que l’equip de govern és conscient del problema dels gossos que no 
van lligats i que s’incidirà sobre el mateix. Pel que fa al “porta a porta”, explica que es treballa   
en aquest tema. 
 

- Quant a la participació ciutadana, comenta que el grup municipal del PDCAT hi farà 
aportacions 
 

- En relació al conveni amb Espaigua, demana en quina fase es troba. 
 

El regidor delegat d’Esports, Ramon Xandri, respon i explica que el més destacable del conveni 
és que suposarà farà una inversió mínima de 6.000,00 €, la qual cosa serà molt beneficiosa pels 
ciutadans i ciutadanes de Solsona. 
 

- En relació a la zona esportiva municipal, palesa la seva satisfacció pel fet que es treballi 
a la piscina i la zona d’escalfament del camp del futbol. 

 
Ramon Xandri explica que s’estan duent a terme reunions per tirar endavant aquestes 
qüestions. 
 

- Pel que fa a la problemàtica dels refugiats, comenta que és possible que, en breu, 
Solsona pugui acollir-ne algunes famílies i es mostra segur que els solsonins i les 
solsonines s’hi abocaran, la qual cosa pot causar certa pressió a aquelles famílies. És 
per això que demana que es faci allò que sigui convenient per preservar la intimitat 
d’aquestes  famílies. 
 

L’alcalde explica que, certament, en el decurs del proper mes de març, Solsona podria acollir 
famílies de refugiats, però també és veritat que ho veu complicat pel fet que la distribució la fa 
l’estat central. En tot cas, assegura, Solsona  està preparada per acollir-los en cas que arribin. 
 
Marc Barbens insisteix en què, en cas que arribin, es preservi la seva intimitat. 
 
L’alcalde recorda que, al cap i a la fi, és l’Estat central qui ho decideix i que no tenen perquè ser 
sirians, sinó que poden ser d’altres nacionalitats. Tenen una sensació d’engany respecte el 
Govern de l’Estat Espanyol. 
 
Òscar García, portaveu del grup municipal d’Alternativa per Solsona–CUP, planteja les 
preguntes següents: 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  27.01.2017 
 
 

17 

 
- Pregunta a David Rodríguez i González, alcalde de Solsona: Quina és la valoració de la 

implantació del pla de mandat del govern 2015-2019? 
 
Respon l’alcalde i comenta que encara no han fet una valoració exhaustiva d’aquests qüestió. 
 
Òscar García manifesta que els regidors del seu grup es molesten a plantejar preguntes per 
escrit abans del Ple i que, per aquesta raó, mereixien una resposta. En el mateix sentit, demana 
si, per al proper Ple, poden tenir aquesta valoració. 
 
Respon l’alcalde que no està en disposició de donar aquesta dada concreta. 
 

- Pregunta a David Rodríguez i González, alcalde de Solsona: hi ha pendents 4 
instàncies, es va enviar un recordatori (28/11/2016) i encara estan pendents... quan es 
constataran? instància IBI (20/09/2016); instància IAE (19/10/2016); instància escola 
bressol (19/10/2016); instància exempcions IBI (25/10/2016) 

 
L’alcalde respon que rebran aquesta informació de manera immediata. 
 

- Pregunta a Rosó Barrera i Call, regidora d’Urbanisme i Obres Públiques, Serveis 
Municipals, Habitatge i Vinyet: com a representant de l’Ajuntament de Solsona a la 
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès, demanen que ens expliqui la informació que té al 
respecte de la polèmica que ha sorgit aquests dies da la premsa comarcal sobre 
aquesta entitat on s’informava de presumptes casos de prevaricació. 

 
Rosó Barrera afirma que no tota la informació que ha sortit a la premsa comarcal és certa, que 
el proper dilluns es farà el Ple de la Moció de Censura i que, després, es donarà un comunicat 
oficial explicant la situació. 
 

- Atès que Sara Alarcón, regidora de Cultura, es troba de baixa, demana qui assumeix la 
responsabilitat d’aquesta regidoria. 

 
Respon l’alcalde que és ell mateix qui ho assumeix. 
 

- En relació a la multa que s’ha imposat a una associació perquè, presumptament, ha fet 
unes pintades, demana si s’actuarà de la mateixa manera amb totes les associacions. 

 
Contesta l’alcalde i explica que s’actuarà igual amb totes aquelles entitats de les quals es pugui 
demostrar l’autoria dels fets. Així, afegeix, si algú d’ERC ho hagués seria sancionat de la 
mateixa manera. 
 
Òscar Garcia comenta que no creu que s’hagi demostrat l’autoria dels fets. 
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L’alcalde afirma que ell ho sap de cert i pregunta si la CUP ho sap, a la qual cosa respon Òscar 
Garcia assegurant que ells no ho saben. 
 
Pel que fa al procediment, l’alcalde explica que s’ha imposat la sanció, s’ha notificat i que hi ha 
10 dies per presentar al·legacions; si es presenten,  s’estudiaran i s’estimaran o bé es 
desestimaran. 
 
Òscar Garcia pregunta com pot estar tant segur l’alcalde que la pintada la va fer l’entitat en 
qüestió, a la qual cosa l’alcalde respon que per la plantilla que es va utilitzar. 
 
Òscar Garcia afirma que una plantilla es pot descarregar per internet i que, per tant, no hi prou 
motiu per imposar la sanció. 
 
L’alcalde afegeix que una de les obligacions des Ajuntaments és procurar que les persones i 
les entitats facin allò que sigui correcte dins de la llibertat de cadascun i tenint en compte la 
llibertat dels altes. 
 

- Quant a les reformes de l’enllumenat públic que es duen a terme, demana si 
s’aprofitaran les obres per suprimir barreres arquitectòniques. 

 
Rosó Barrera respon que, en aquells espais on ha estat possible, s’ha fet. 
 

- En relació al conveni amb Espaigua, comenta el grup municipal del PDCAt disposava 
de més informació que el seu grup, que no disposava de cap informació sobre aquesta 
qüestió. 

 
Marc Barbens manifesta que l’única informació de la que disposava el seu grup és la que els va 
facilitar el regidor de l’àrea. 
 
Intervé finalment Ramon Xandri i explica que, una vegada construïda la nova escola el Vinyet, 
aquesta activitat desapareixerà d’aquesta zona, tal i com ho contempla el conveni signat en una 
de les seves clàusules. 
 
 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari      Vist i plau 
       L'alcalde 
 
 


