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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 4/2017 
Caràcter: ordinari 
Data:  26 de maig de 2017 
Horari:  de 21.00 a 23.30 h 
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) 
Yasmina Valderrama i Ramallo (PSC) 
Marc Barbens i Casals (PDeCAT) 
Isabel Pérez i Martínez (PDeCAT) 
Xavier Torres Romero (PDeCAT) 
Òscar Garcia i Companys (APS-CUP) 
Octavi Esteve i Armengol (APS-CUP) 
Óscar Campos i Planes, secretari 
 
 
Excusa l’assistència 
 
Sara Alarcón i Postils (ERC) 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del 
dia. 
 
El mateix alcalde comenta que el Grup Municipal de la CUP ha presentat una Moció una 
vegada ja s’havia fet la convocatòria del Ple i que, per tal que sigui inclosa a l’Ordre del dia, 
cal procedir a votar la seva urgència. 
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Òscar García, portaveu del grup municipal Alternativa per Solsona – CUP, llegeix la moció de 
rebuig a les declaracions homòfobes del bisbe de Solsona 
 
“El passat 22 de maig de 2017 es va publicar al Full Diocesà un escrit l’autor del qual és el 
senyor Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona i màxim representant del Bisbat de Solsona. 
 
En aquesta glossa, el bisbe Xavier Novell, es refereix sobre l’homosexualitat i l’associa a una 
"confusió en l’orientació sexual" dels joves deguda a la manca de la figura paterna. Afirma 
que "hi ha rols i tasques flexibles, que s'adapten a les circumstàncies concretes de cada 
família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i masculina, 
crea l'àmbit més adient per a la maduració de l'infant". Novell també es qüestiona si “el 
fenomen creixent de la confusió en l'orientació sexual de força nois adolescents no serà 
deguda a que -prenent les paraules del Sant Pare- en la cultura occidental, la figura del pare 
estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada". 
 
Aquestes declaracions homòfobes suposen una discriminació per causa de l’orientació 
sexual i ofenen greument als ciutadans i ciutadanes. Són un atac, no només dirigit contra 
els col·lectius LGTBI, sinó cap a tota la societat i que cal sumar als comentaris ofensius 
llençats anteriorment pel bisbe de Solsona contra les persones homosexuals i altres 
col·lectius com les dones, les famílies monoparentals o l’escola pública. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 10 d’octubre de 2014 la Llei 11/2014 per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la finalitat d’assegurar que a Catalunya es pugui 
viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. La llei estableix que les administracions 
públiques de Catalunya han de vetllar pel dret a la no-discriminació amb independència de 
l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup 
familiar a què pertanyi i encomana als poders públics a protegir la integritat, la dignitat i la 
llibertat de totes les persones LGTBI d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans 
universals. 
 
L’Ajuntament de Solsona -que lamenta l’impacte negatiu sobre la imatge de la ciutat per 
culpa d’aquestes declaracions- reacciona de forma clara i contundent davant d’aquests fets, 
rebutja el discurs homòfob del bisbe de Solsona i no tolera que s’utilitzi el nom de la ciutat 
per fomentar l’homofòbia. 
 
La llibertat religiosa no ha de servir d’excusa per promoure la discriminació per raons de 
gènere, sexualitat, creences o opcions polítiques. 
 
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Solsona, 
 
ACORDA 
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1. Rebutjar les greus declaracions homòfobes del bisbe de Solsona, Xavier Novell i 
Gomà, màxim representant del Bisbat de Solsona. 

 
2 Exigir al bisbe de Solsona que en nom seu i del bisbat es retracti de les seves 

declaracions homòfobes i demani disculpes públiques als col·lectius afectats i a la 
societat en general i, en particular, s’excusi davant la població de Solsona i el seu 
Ajuntament per l’impacte negatiu que les seves paraules puguin tenir sobre la imatge 
de la nostra ciutat. 

 
3. No convidar al bisbe de Solsona ni a cap representant del Bisbat de Solsona a cap 

dels actes públics que organitzi aquesta corporació. 
 
4. No assistir als actes religiosos organitzats pel Bisbat de Solsona o presidits pel bisbe 

de Solsona. 
 
5. Trametre aquests acords al bisbe de Solsona i al vicari general del Bisbat de 

Solsona.” 
 
Intervé a continuació l’alcalde i comenta que el grup municipal d’ERC entén que no existeix 
la urgència, atès que l’Ajuntament ja ha reprovat les paraules del bisbe. Per altra banda, 
afegeix, el grup municipal de l’APS-CUP, ha donat només 24 hores perquè prenguin una 
decisió sobre aquesta moció, sense temps material per trobar-se i debatre-ho. 
 
Per tot l’exposat entén que la urgència no es dóna i proposa traslladar el debat de la moció 
al proper ple ordinari  
 
Intervé novament Òscar Garcia i manifesta la seva sorpresa pel fet que ara s’estigui debatint 
el contingut de la moció i no la urgència de la mateixa. Afegeix que tothom parla d’aquest 
afer i que hi ha gent molt enfadada. En aquest sentit, no pot entendre que no es valori la 
urgència quan, assegura, és una qüestió prou urgent com per incloure-ho a l’ordre del dia.  
 
David Rodríguez afirma que es tracta d’una qüestió prou important com per tenir un debat 
intern i poder tractar la qüestió en profunditat i, en 24 hores, no hi ha el temps suficient. No 
dubta de la importància del tema i, per això van reprovar de forma immediata les 
declaracions del Bisbe.  
 
Òscar García afegeix que l’equip de govern hauria pogut fer una moció alternativa atès que 
les declaracions del bisbe van ser el proppassat diumenge. Així, continua dient, no pot 
entendre com l’equip de govern no vegi la urgència del tema i no sabrà com explicar a la 
ciutadania aquest posicionament. Davant d’aquest fet tothom està reaccionant i 
l’Ajuntament de Solsona es limita a fer un tuït.  
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L’alcalde assegura que l’Ajuntament ha reaccionat de forma ràpida i contundent. A més, 
continua dient, el grup municipal de l’APS-CUP ha introduït altres qüestions a la moció que 
han de  ser objecte de debat en grup i que això porta el seu temps. Els temps de l’APS-CUP 
s’han de tenir en compte, els dels altres no.  
 
Òscar García es mostra sorprès pel fet que si el seu grup no presenta cap moció ningú 
hauria dit res i tot quedaria reduït a un tuït.  
 
L’alcalde demana si el grup municipal de l’APS-CUP no comparteix la posició de 
l’Ajuntament, a la qual cosa respon Òscar García en sentit afirmatiu, però la qual cosa no 
comporta que no expressin alguna cosa més. 
 
L’alcalde comenta que tothom ha de tenir clara la posició de l’Ajuntament, que és de total 
rebuig i condemna de les paraules del bisbe. Per altra banda, també entén que cal donar 
temps al Bisbe, perquè es doni compte del seu greu error i rectifiqui.  
 
Òscar García demana si l’equip de govern es compromet a tractar aquesta qüestió en el 
següent Ple, a la qual cosa l’alcalde respon afirmativament. 
 
Continua encara amb la paraula Òscar García i afegeix no entendre com la indignació de les 
paraules del Bisbe no és compartida per tothom.  
 
Respon l’alcalde i comenta que un tema tan important i delicat no pot ser aprovat per dos 
vots a favor del grup municipal de l’APS-CUP i l’abstenció de la resta de grups i reitera que 
no es pot prendre una posició sobre un tema com aquest només en 24 h.  
 
Òscar García insisteix en què es tracta d’un tema urgent que cal tractar a la sessió d’avui, a 
la qual cosa respon l’alcalde dient que és un tema prou important que mereix un debat seré. 
 
Afirma també el portaveu d’Alternativa per Solsona-CUP que l’únic grup polític que s’ha 
posicionat sobre aquest tema és l’APS-CUP. I que, al cap d’una setmana, la resta de grups 
no tenen cap posicionament. 
 
Yasmina Valderrama, portaveu del grup municipal del PSC, afirma que el grup polític de 
l’APS-CUP no és l’únic grup polític que s’ha manifestat sobre aquesta qüestió, a la qual 
cosa replica Òscar García dient que, al ple d’avui,  
l’únic grup polític que s’ha posicionat és APS-CUP.  
 
Intervé novament l’alcalde i comenta que és injust que es digui que l’únic grup polític que 
s’ha posicionat és el de l’APS-CUP, i que la resta per no fer-ho, són homòfobs.  
 
Yasmina Valderrama també considera que en 24 hores és impossible debatre aquest tema 
amb profunditat i que cal comprendre que els grups polítics necessitin més temps. Afegeix 
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que li hauria agradat que aquesta moció es presentes abans i que cal pensar molt bé el que 
es diu, per no ferir sensibilitats.  
 
Per la seva banda, Octavi Esteve, regidor del grup municipal Alternativa per Solsona – CUP, 
recorda que el bisbe va fent declaracions des de l’any 2010, que cal tenir una posició 
ideològica clara i que s’ha de ser més contundent amb aquest tipus d’actituds.  
 
Intervé novament Yasmina Valderrama i afirma que tots els grups polítics municipals estan 
totalment en contra i condemnen les declaracions del Bisbe.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet la urgència a votació quedant aquesta rebutjada per deu vots 
a favor: sis del grup municipal d’ERC, un del Grup Municipal del PSC i tres del Grup 
Municipal del PDeCAT i dos a favor del Grup Municipal de la APS-CUP. 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a les 
actes de la sessió del dia 31 de març de 2017. 
 
Intervé en primer lloc Òscar. Garcia i comenta que, al punt núm. 6 de l’ordre del dia, a la 
pàgina 23 de l’acta, en els  paràgraf 3 i 4, que literalment diuen:  
 

“Continua encara amb la paraula l’alcalde i demana que els representants del grup 
polític de la CUP rectifiquin les seves paraules en relació a l’adquisició del Camp del 
Serra. 
Explica, en primer lloc, que la factura de l’assessor per la compra del Camp del Serra, 
pel seu import, és matèria de la Junta de Govern, no del Ple; en segon lloc, vol aclarir 
que la documentació que va al ple s’ha de tenir complerta en el moment de la 
convocatòria del ple i no en el moment de la convocatòria de la Comissió Informativa. 
És obligació dels regidors, afegeix, adreçar-se a l’Ajuntament a veure els assumptes 
que van al Ple. De la Informació en poden obtenir còpies. 
 
Respon Òscar Garcia, i manifesta que no retiraran les paraules perquè ells es referien 
al fet que no hi havia la informació referent a la modificació de crèdit relativa a l’obra 
de la corba del cementiri. Pel que fa al fet de personar-se per l’Ajuntament per 
examinar la documentació, comenta que no ho fan pel fet que hi ha un portal on hi ha 
aquest tipus d’informació i aquesta documentació en concret no hi era disponible. 
Reconeix que tenen una forma peculiar a l’hora de avaluar la documentació la 
llegeixen amb atenció i , després, ho treballen acuradament. En aquest cas, comenta, 
tenien la informació però els mancava la documentació. “ 
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Cal que es modifiqui el redactat atès que en cap moment es va demanar que al grup 
municipal de l’APS-CUP que rectifiqués les seves paraules en relació a l’adquisició del 
Camp del Serra. Tampoc es va dir: “Es obligació dels regidors, afegeix, adreçar-se a 
l’Ajuntament a veure els assumptes que van al ple. De la informació en poden obtenir 
copies “ 
No té sentit que es digui en el paràgraf 4: “ Que no es retiraran les paraules...” 
 
En el mateix paràgraf 4 es diu:  
“Reconeix que tenen una forma peculiar a l’hora d’avaluar...”  
La paraula “ peculiar” no es va dir, podia haver dit una altra paraula, però no “peculiar”.  
 
Amb aquestes consideracions el redactat dels dos paràgrafs esmentats queden de la forma 
que tot seguit es transcriu: 
 

“Continua encara amb la paraula l’alcalde i explica, en primer lloc, que la factura de 
l’assessor per la compra del Camp del Serra, pel seu import, és matèria de la Junta de 
Govern, no del Ple; en segon lloc, vol aclarir que la documentació que va al ple s’ha 
de tenir complerta en el moment de la convocatòria del ple i no en el moment de la 
convocatòria de la Comissió Informativa.  
Respon Òscar Garcia, i manifesta que ells es referien al fet que no hi havia la 
informació referent a la modificació de crèdit relativa a l’obra de la corba del cementiri. 
Pel que fa al fet de personar-se per l’Ajuntament per examinar la documentació, 
comenta que no ho fan pel fet que hi ha un portal on hi ha aquest tipus d’informació i 
aquesta documentació en concret no hi era disponible. Reconeix que tenen una forma 
pròpia a l’hora de avaluar la documentació la llegeixen amb atenció i, després, ho 
treballen acuradament. En aquest cas, comenta, tenien la informació però els 
mancava la documentació. “ 

 
Tot seguit l’alcalde sotmet a votació l’acta amb aquestes consideracions, quedant aprovada 
per la unanimitat dels regidors presents. 
 
 
 
2. Modificació de crèdit 2/2017 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
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“En relació amb l’expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2017, en la 
modalitat de crèdit extraordinari, i de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, emeto l’informe-proposta següent, en 
base als següents, 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent 
per a les quals no existeix crèdit en el pressupost vigent de la corporació  

 
Segon. En data d’avui s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

 
Tercer. En data d’avui s’ha emès informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la intervenció informa favorablement la proposta d’alcaldia. 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

La Legislació aplicable és la següent: 
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el 

capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

— L’article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel 
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). 

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local.  

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

— L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

— L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 



 
 
 
 
 

Ple ordinari  26.05.2017 
 
 

8 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa 
l’article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 

 
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució: 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017, del pressupost 
vigent en la modalitat de crèdit extraordinari, d’acord amb detall següent: 
 
Altes en aplicacions de despeses 
933-62100  Adquisició part restant finca carrer Castell 17 92.000 € 
    
Que es finança mitjançant 
87000   Romanent de tresoreria               92.000 € 
 
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.” 
 
Tot seguit pren la paraula Ramon Xandri, regidor delegat d’hisenda, i explica que la situació 
econòmica de l’Ajuntament permet adquirir el 25% restant de la finca del C/ Castell, 17, amb 
fons propis.  
 
En el mateix sentit, l’alcalde vol deixar clar que es compleixen totes les ràtios econòmiques.  
 
Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del PDeCat, Marc Barbens, palesa la seva 
preocupació pel fet que el patrimoni municipal augmenti, pel fet que comporta més 
manteniment. És per aquesta raó que demana un Pla de manteniments, per així poder 
saber quins són els costos de manteniment.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació, quedant aprovat per la unanimitat dels 
regidors presents.  
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3. Proposta  per acabar d‘adquirir el 100% de la propietat de la  finca situada al C. Castell, 17 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“Fundació Especial Pinnae, amb NIF G08169807 és propietari d'una part de l'edifici situat al 
carrer del Castell núm. 17, amb la descripció següent: 
 
-Situació. Carrer del Castell núm. 17 
Entitat número dos, local comercial dos, a la planta baixa i primera de l'edifici situat a 
Solsona, carrer del Castell, disset, de superfície total construïda de cent setanta-vuit i 
vuitanta-cinc decímetres quadrats i útil de cent trenta-nou metres i trenta-vuit decímetres 
quadrats, distribuïts  en trenta-sis metres i vint-i-cinc decímetres quadrats construïts -vint-i-
sis metres i quaranta-set decímetres quadrats útils- a la planta baixa i cent quaranta-dos 
metres i seixanta decímetres quadrats construïts – cent dotze metres i noranta-un 
decímetres quadrats útils, a la planta primera. 
Té accés a la planta baixa mitjançant portes que obren directament al carrer del Castell. Les 
dos plantes estan comunicades mitjançant una escala interior. 
 
Limita: des del carrer del Castell, front a l'esmentat carrer; per l'esquerra entrant, amb 
l'entitat núm. u del mateix edifici en planta baixa, i amb la finca núm. 15 del carrer del 
Castell a la planta primera; per la dreta amb la finca número dinou del carrer del Castell en 
la planta baixa i part en la primera planta; i en la resta de la planta primera amb l'entitat 
número u del mateix edifici; pel fons, amb l'entitat del  mateix edifici en planta baixa i part de 
la planta primera i la resta de la planta primera amb la finca núm. set del carrer de Sant 
Josep de Calassanç. 
 
Quota de participació a la finca. Vint-i quatre amb noranta-vuit per cent. 
-Propietari: Fundación Especial Pinnae. 
-Inscripció registral: Registre de la Propietat de Solsona, finca 9158, identificador C.R.U. 
25006000471450, inscripció 1, tom 792, llibre 149, foli 222, data inscripció 10/03/2015. 
 
En els darrers mesos l'Ajuntament de Solsona ha dut a terme intenses negociacions amb els 
Propietaris de la finca pactant l'adquisició de la mateixa per l'import de 92.000,00 euros. 
 
Que en relació a aquesta proposta ha emès informe el secretari, la interventora i l'arquitecte 
municipal. 
 
En ésser l'import d'adquisició inferior a 100.000,00 euros no cal disposa de l'informe previ de 
la Direcció General d'Administració Local. 
 
Atès que a la partida pressupostària 9330.62200 existeix consignació suficient per a fer front 
al pagament d'aquesta adquisició, 
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Vist el que disposen els  articles 52.2.p), 53.1.q) i 206 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; els articles del 
28 al 39 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre; l'article 4.2 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'adquisició, lliure de càrregues, pel preu de noranta-dos mil euros 
(92.000,00 €) del següent bé immoble: 
 
-Situació. Carrer del Castell núm. 17 
Entitat número dos, local comercial dos, a la planta baixa i primera de l'edifici situat a 
Solsona, carrer del Castell, disset, de superfície total construïda de cent setanta-vuit i 
vuitanta-cinc decímetres quadrats i útil de cent trenta-nou metres i trenta-vuit decímetres 
quadrats, distribuïts  en trenta-sis metres i vint-i-cinc decímetres quadrats construïts -vint-i-
sis metres i quaranta-set decímetres quadrats útils- a la planta baixa i cent quaranta-dos 
metres i seixanta decímetres quadrats construïts – cent dotze metres i noranta-un 
decímetres quadrats útils, a la planta primera. 
Té accés a la planta baixa mitjançant portes que obren directament al carrer del Castell. Les 
dos plantes estan comunicades mitjançant una escala interior. 
 
Limita: des del carrer del Castell, front a l'esmentat carrer; per l'esquerra entrant, amb 
l'entitat núm. u del mateix edifici en planta baixa, i amb la finca núm. 15 del carrer del 
Castell a la planta primera; per la dreta amb la finca número dinou del carrer del Castell en 
la planta baixa i part en la primera planta; i en la resta de la planta primera amb l'entitat 
número u del mateix edifici; pel fons, amb l'entitat del  mateix edifici en planta baixa i part de 
la planta primera i la resta de la planta primera amb la finca núm. set del carrer de Sant 
Josep de Calassanç. 
 
Quota de participació a la finca. Vint-i quatre amb noranta-vuit per cent. 
-Propietari: Fundación Especial Pinnae. 
-Inscripció registral: Registre de la Propietat de Solsona, finca 9158, identificador C.R.U. 
25006000471450, inscripció 1, tom 792, llibre 149, foli 222, data inscripció 10/03/2015. 
 
Segon. Facultar l'alcalde, David Rodríguez i González per signar tota aquella documentació 
que sigui necessària per a la realització del present acord i expressament l'escriptura 
pública de compravenda dels immobles esmentats. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord, per al seu coneixement, a la Direcció General 
d'Administració Local del  Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
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No obstant el ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
oportú.” 
 
Ramon Xandri comenta que, amb aquesta adquisició, l’Ajuntament passa a disposar del 
cent per cent de la propietat de l’edifici del carrer del Castell, 17.  
 
Tot seguit, l’alcalde sotmet el punt a votació, quedant aprovat per la unanimitat dels regidors 
presents.  
 
 
 
4. Modificació 2/2017 de la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Solsona 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“A la plantilla de personal aprovada pel Ple del dia 25 de novembre de 2016 i modificada el 
ple del dia 31 de març de 2017 hi figuren els següents llocs de treball de personal 
funcionari: 
  
 
 
1. PERSONAL FUNCIONARI            

            
Denominació de la plaça Escala Subescala Classe Categoria Grup Places Vacants 

            
Secretari H. Nacional Secretaria   A1 1 1 
Interventor H. Nacional Intervenció   A1 1 1 
Tresorer H. Nacional Tresoreria   A1 1 1 
Tècnic superior Adm. General Tècnica   A1 1 0 
Tècnic mitjà Adm. General Gestió   A2 1 0 
Inspector cap de policia Adm. Especial Serveis 

especials 
Policia local escala executiva: 

inspector 
A2 1 1 

Caporal policia local Adm. Especial Serveis 
especials 

Policia local escala bàsica: 
caporal* 

C2 2 1 

Agents de policia local Adm. Especial Serveis 
especials 

Policia local escala bàsica: 
agent** 

C2 9 3 

            
     Total   17 8 
    * 1 promoció interna       
    ** 1 plaça a extingir       

 
Atès que es considera convenient modificar aquesta plantilla de personal funcionari en el 
sentit de suprimir el lloc de treball d'inspector cap de la policia local i crear una nova plaça 
d'agent de policia local. 
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Atès que els canvis proposats no modifiquen el imports pressupostats pel personal 
funcionari. 
 
Primer. Modificar l'actual plantilla de personal de l'Ajuntament de Solsona per tal d'adaptar-la 
a la relació de llocs de treball, quedant els esmentats llocs de treball de la forma següent: 
 
1. PERSONAL FUNCIONARI            

            
Denominació de la plaça Escala Subescala Classe Categoria Grup Places Vacants 

            
Secretari H. Nacional Secretaria   A1 1 1 
Interventor H. Nacional Intervenció   A1 1 1 
Tresorer H. Nacional Tresoreria   A1 1 1 
Tècnic superior Adm. General Tècnica   A1 1 0 
Tècnic mitjà Adm. General Gestió   A2 1 0 
Inspector cap de policia Adm. Especial Serveis 

especials 
Policia local escala executiva: 

inspector 
A2 1 1 

Caporal policia local Adm. Especial Serveis 
especials 

Policia local escala bàsica: 
caporal* 

C2 2 1 

Agents de policia local Adm. Especial Serveis 
especials 

Policia local escala bàsica: 
agent** 

C2 9 3 

            
     Total   17 8 
    * 1 promoció interna       
    ** 1 plaça a extingir       

 
Segon. Exposar l'expedient a un període d'informació pública per un termini de quinze dies 
segons edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Solsona i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida. 
 
Durant aquest termini l'expedient podrà ser examinat per qualsevol persona a les 
dependències municipals i es podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents.  
 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions.” 
 
Intervé en primer lloc Ramon i comenta que, donat l’estat actual de la plantilla de la Policia 
Local, és millor poder disposar d’un agent més i prescindir d’un inspector cap de la Policia 
Local.  
 
Recorda l’alcalde que la intenció és cobrir dues places d’agent de la Policia Local de forma 
definitiva i amortitzar la plaça d’inspector cap de la Policia Local.  
 
Marc Barbens, per la seva banda, comenta que al Grup Municipal del PDeCAT li sorprèn 
que l’Equip de Govern finalment hagi entrat en raó i que la plaça d’inspector cap no tenia 
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cap lògica. No entenen perquè ara es suprimeix la plaça d’inspector en cap de la policia 
Local.  
 
En el seu moment, respon l’alcalde, la Policia Local va presentar una al·legació perquè 
s’inclogués a la plantilla de personal la plaça d’inspector cap de la Policia Local i, per 
aquesta raó, es va crear.  
 
Marc Barbens afegeix que la darrera afirmació de l’alcalde no s’ajusta a la realitat, atès que 
la intenció primera era la de treure la plaça a concurs perquè fos coberta.  
 
Recorda Òscar Garcia que, al seu moment, es va dir que la incorporació d’un inspector a la 
plantilla de la Policia Local era una qüestió legal i que si, en aquests moments, falten 
policies, també faltaven fa sis mesos. També es pregunta perquè ara ja no es obligatori tenir 
aquesta plaça d’inspector cap de la Policia Local i abans ho era. En la RLT continua 
constant aquesta plaça, però ara sembla que no hi ha motiu per cobrir-la.  
 
L’alcalde respon que és cert que en la RLT hi consta, però ara no es cobrirà.  
 
Òscar Garcia demana si cal o no tenir inspector Cap de la Policia Local, a la qual cosa 
respon l’alcalde explicant que tenir inspector cap és una previsió, però no serà coberta per 
ningú.  
 
Marc Barbens comenta que incloure un inspector cap a la plantilla de la Policia Local era 
una mesura de pressió als agents i que el cos de la Policia Local no té el nombre d’agents 
suficients com per disposar d’un inspector cap. Creu que en aquest punt l’equip de govern 
està en una completa contradicció.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació, quedant aprovat per deu a favor; sis del 
grup municipal d’ERC, un del grup municipal del PSC i tres del Grup Municipal del PDECAT 
i dos vots en contra del Grup Municipal de la CUP.  
 
 
 
5. Concessió de la medalla de la ciutat a Josep Manel Casserras Solé, el Manelet 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“El passat 13 d’abril de 2017, amb registre d’entrada núm. 1197, tingué entrada a 
l’Ajuntament de Solsona un document sotasignat per la Cofraria de la Mare de Déu del 
Claustre, l’Orquestra Patinfanjàs, l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, 
l’Agrupació de Geganters de la ciutat de Solsona i la Colla Gegantera del Carnaval de 
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Solsona  demanant que el ple de l’Ajuntament de Solsona atorgui la medalla de la ciutat a 
Josep Manel Casserras i Solé, el Manelet. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en sessió ordinària, celebrada el 27 de juliol de 2006, va 
aprovar definitivament el Reglament de protocol, honors i distincions de l’Ajuntament de 
Solsona, publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 19, 
de 6 de febrer de 2010 . 
 
L’objecte d’aquest reglament és el de regular el protocol, el cerimonial, els honors i les 
distincions en l’àmbit de l’Ajuntament de Solsona, així com el procediment d’actuació en els 
agermanaments que es vulguin acordar amb altres poblacions, d’acord amb el que 
estableix l’article 1 del mateix. 
 
L’esmentat reglament presenta un catàleg d’honors i distincions, atribucions de dignitat, 
que l’Ajuntament de Solsona pot atorgar com a reconeixement als mèrits civils, vincles o 
circumstàncies especials o de serveis a la ciutat. Entre les distincions contemplades hi 
consta la de l’atorgament de la medalla de la ciutat. 
 
La naturalesa jurídica dels honors i les distincions és purament honorífica, no podent 
aquests generar cap tipus de dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu. 
 
La distinció de la Medalla de la ciutat de Solsona és una manifestació d’agraïment municipal 
que té per objecte distingir els mèrits extraordinaris que concorrin en les persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, l’actuació personal o col·lectiva 
de les quals hagi tingut un ressò especial, o una repercussió notable en els àmbits cultural, 
artístic, científic, econòmic, social, polític o esportiu. 
 
L’article 24 del reglament descriu que la condecoració presentarà l’escut de la ciutat en 
l’anvers, i la inscripció del nom i cognoms de la persona o de l’entitat a qui s’ha atorgat i la 
data de la seva concessió, en el revers. 
 
La iniciativa per dur a terme l’atorgament,  es pot iniciar d’ofici per l’alcalde o el Ple de la 
Corporació, o bé a instància de les entitats o associacions incloses en el registre municipal 
d’entitats o a petició d’almenys el 10 % dels ciutadans majors d’edat inscrits al padró 
municipal. 
 
L’òrgan facultat per concedir aquesta distinció mitjançant acord és el Ple de l’Ajuntament. 
 
El lliurament de la Medalla de la ciutat, atorgada per acord del Ple, s’ha de celebrar en un 
acte públic a la Sala de Plens de la Casa Consistorial i s’acompanya dels guardons i dels 
documents acreditatius complementaris, tal i com ho estableix l’article 28. 
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Atès que tal com exposen totes les entitats que sotasignen de la petició  Manel Casserres i 
Solé es mereix rebre aquests distinció per les grans aportacions a Solsona i al seu patrimoni 
geganter. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Que sigui lliurat a Josep Manel Casserras i Solé, el Manelet, la medalla de la ciutat.” 
 
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que el que avui es proposa que aquest és un acte 
volgut per molta gent i aprofita per agrair la petició que han fet les entitats. Entén que el  
“Manelet” mereix aquesta distinció per la seva contribució en molts àmbits de la seva vida 
associativa de la ciutat.  
 
A continuació, Òscar Garcia anuncia el vot desfavorable dels regidors del seu grup 
municipal i exposa els motius del sentit del vot:  
 
“ En primer lloc, valorem i agraïm el treball fet per la comissió que ens trasllada aquesta 
proposta, però desprès d’haver analitzat la sol·licitud creiem que no concorren motius 
suficients perquè l’Ajuntament de Solsona atorgui aquest reconeixement.  
 
Se sol·licita un reconeixement públic a una persona que en vida i desprès de seu decés ja 
ha rebut nombroses mostres públiques de suport a la seva tasca i la seva professió com 
artista i escultor. Costa d’entendre que es proposi ara un nou homenatge desprès de les 
varies mostres de reconeixement que ja s’han produït – algunes amb el suport i participació 
d’aquest Ajuntament- sense que en aquests moments concorri cap motiu especial perquè 
es dugui a terme. 
 
La proposta principal pretén reconèixer una tasca desenvolupada a nivell professional - és a 
dir, el simple fet de que una persona hagi fet la seva feina – quan nosaltres creiem que 
aquest tipus de reconeixements han de premiar l’altruisme de les persones i els col·lectius 
en els seus respectius àmbits. 
 
La resta de motius que pretenen justificar l’atorgament estan emmarcats en la seva 
participació en associacions i iniciatives culturals de la ciutat. Els projectes col·lectius no 
s’entenen sense la suma i participació de totes i tots els que hi formen part i, per tant, som 
partidaris que siguin valorats en el seu conjunt i tenint  en compte la implicació per igual de 
totes les persones que hi ha participat.  
 
Si volem reconèixer el treball fet entorn al patrimoni festiu i geganter solsoní, a la Festa 
Major i al Carnaval, reconeguem aquelles entitats i associacions que han contribuït a 
impulsar-los i fer-los créixer.  
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Si volem agrair els que han promocionat l’afició per les nostres festes als infants – enlloc de 
fer-ho a aquells que amb tot el dret del món hi ha fet negoci – fem-ho a aquells nens i nenes 
que es construeixen els seus propis gegants, així com als impulsors de les trobades de 
gegantins i als qui les han organitzat de forma voluntària.  
 
Si volem reconèixer la implicació de la gent a l’Orquestra Patinfanjàs, fem un reconeixement 
cap als seus fundadors, directors i per totes aquells músics que hi ha passat des de la seva 
creació.  
 
És per tot això, que creiem que el més adient per part d’aquest Ajuntament és no atorgar 
aquesta distinció, convidar a la resta de companys i companyes del consistori i al conjunt 
de la població a reflexionar i definir les causes que han de motivar aquest tipus de 
reconeixements públics i, per descomptat, recolzar les iniciatives de forma lliure i pel seu 
compte puguin fer les entitats proposants per mantenir viva la memòria i obra de l’artista 
solsoní Manel Casserras i Solé.  
 
Marc Barbens, per la seva banda, comenta que la gran majoria de coses les poden 
subscriure, però que això no treu que es pugui homenatjar el Manelet. Pensa que APS-CUP 
viu en un altre planeta i demana un mínim de reflexió.  
 
David Rodríguez, l’alcalde, manifesta que li dol que la proposta no es pugui aprovar per 
unanimitat; explica que el Manelet va contribuir en la seva mesura en molts àmbits i, 
especialment, en el mon geganter i per això creu que es just i meritori l’atorgament de la 
medalla de la ciutat. De la mateixa manera, també creu que s que seria bo reconèixer a més 
gent els seus mèrits.  
 
Intervé novament Òscar Garcia i manifesta que el raonament del Grup Municipal de la CUP 
no es gratuït, sinó que ha estat madurat en assemblea.  
 
Francesc X. Torres, regidor del grup municipal del PDeCAT, es mostra sorprès i indignat pels 
arguments que ha donat el portaveu del grup municipal de la CUP. 
 
Pren la paraula novament Marc Barbens i manifesta que abans de dir segons què, s’ha de 
conèixer la història de la ciutat.  
 
Octavi Esteve replica la darrera intervenció del portaveu del PDeCat i expressa que aquest 
partit no és qui per saber si APS-CUP coneix o no la història de la ciutat, i li demana que no 
faci servir aquest argument.  
 
Intervé, finalment, Marc Barbens i manifesta que el Grup Municipal d’APS-CUP interpreta la 
història de forma “brillant”.  
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Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per deu vots a favor: sis 
del Grup Municipal d’ERC, un del Grup Municipal del PSC i tres del Grup Municipal del 
PDeCAT i dos vots en contra del Grup Municipal de la CUP. 
 
 
 
6. Posar el nom de plaça Ramon Llumà a la plaça que hi ha davant de la biblioteca 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 24 de maig de 2016, 
acordà dedicar a l’exalcalde Ramon Llumà i Guitart, un espai públic de ciutat. 
 
Atès que es considera que pel tarannà i la manera de fer de Ramon Llumà li escau més 
posar el seu nom a un carrer o una plaça que en un equipament públic tancat; 
 
Atès que la recent construcció de la biblioteca i el seu entorn ha creat una plaça que no 
disposa de nom; 
 
Atès que aquest és un indret recollit, situat al nucli antic de la ciutat, a prop de l’Ajuntament, 
i es considera l’espai idoni per tal que portar el nom de plaça Ramon Llumà; 
 
Per aquest motiu es proposa, 
 
Que al nomenclàtor de carrers actualment vigent s’afegeixi el nom de plaça Ramon Llumà, 
plaça que està ubicada just davant de la biblioteca, tocant al carrer de Mirabalda.” 
 
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que, donant compliment a un acord de Ple, es va 
crear una comissió per trobar un espai públic per dedicar-lo a l’ex alcalde, Ramon Llumà i 
Guitart. La proposta de la comissió va ser que la plaça que està just davant de la Biblioteca 
s’anomeni plaça Ramon Llumà.  
 
Yasmina Valderrama comenta que el Grup Municipal del PSC s’obtindrà pel fet que, en 
època de l’alcalde Llumà, no es va dispensar un tracte correcte al Grup Municipal del PSC.  
 
Òscar García, per la seva banda, explica que, al seu moment, al ple extraordinari convocat 
en motiu del decés de Ramon Llumà, el seu grup va cometre un error per emetre un vot no 
consensuat en assemblea. Afegeix que van assistir a tots els actes de reconeixement, però 
que no estan d’acord amb la proposta que avui es du a la consideració del ple. Demana, al 
mateix temps, que es faci una reflexió sobre el nomenclàtor dels carrers de Solsona atès 
que només hi ha dos espais amb nom de dona.  
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Marc Barbens reconeix també que hi ha pocs espais amb noms de dona, però entén que 
aquest no és el moment el moment de tractar aquest tema. Recorda que Ramon Llumà va 
guanyar sis eleccions seguides, cinc de les quals amb majoria absoluta. Va ser un ferm 
defensor de la independència del nostre país i s’estimava per sobre de tot la ciutat de 
Solsona. Recorda que a  la Comissió hi són representants de moltes entitats. 
 
L’alcalde recorda també que a la Comissió hi eren convidats també la totalitat de grups 
polítics.  
 
Marc Barbens afegeix que, al seu parer, és lleig que una proposta com aquesta no s’aprovi 
per unanimitat i demana que una decisió com del grup municipal de la CUP es faci saber a 
la resta de Grups polítics amb antelació.  
 
Òscar Garcia demana disculpes si algú s’ha sentit ofès i comenta que aquesta no és la 
intenció del Grup polític de l’APS-CUP.  
 
Per Marc Barbens, les coses es podrien fer d’una altra manera i es dur sentir certs 
comentaris. Insisteix en què Ramon Llumà va ser alcalde de Solsona molts anys i, per tant, 
correspon fer-ne una valoració conjunta. Per descomptat, continua dient, en una gestió tant 
llarga segur que es van produir encerts i errors, però s’ha de reconèixer que l’exalcalde  va 
crear un Ajuntament de zero, va impulsar actes culturals de molta importància, i va realitzar 
moltes altres coses. Conclou afirmant que els motius per al reconeixement hi son, atès que 
la figura de  Llumà va depassar la ciutat de Solsona i el Solsonès. Creu que els 
reconeixements mai son sobrers.  
 
Òscar Garcia afegeix que no cal donar noms d’espais públics a servidors públics.  
 
L’alcalde, finalment, entén que l’exalcalde Llumà ho mereix pel que va significar per 
Solsona.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per nou vots a favor: sis 
del Grup Municipal d’ERC i tres del Grup Municipal del PDeCAT, una abstenció del Grup 
Municipal del PSC i dos vots en contra del Grup Municipal de la CUP.  
 
 
 
7. Proposta de declaració d’arbre d’interès Local a la Freixera que hi ha al del passeig Sant Antoni M. 

Claret 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
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“Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Solsona de crear un inventari d’arbres o de conjunt 
d’arbres que per les seves característiques es poden considerar monumentals o singulars o 
remarcables. 
 
Atès que s’ha elaborat per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona una 
memòria per declarar arbre d’interès local al que es coneix com la freixera del passeig, que 
se situa entre la plaça del Camp i el passeig de Sant Antoni Maria Claret. 
 
Vist el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals,  
 
El Decret 47/1988, d’11 de febrer sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local. 
 
Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbrades monumentals d’interès 
comarcal i d’interès local. 
 
Es proposa al Ple de la corporació que prengui el següent acord: 
 
Primer. Aprovar la memòria redactada i per tant declarar la freixera del passeig com a arbre 
d’interès local. 
 
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida per al general 
coneixement. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Política Forestal i al 
Departament d’Agricultura Ramaderia  Pesca de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú.” 
 
Antoni Carralero, regidor delegat de Medi Ambient, explica que aquesta iniciativa s’engloba 
en el moviment Viles Florides, que aquest arbre té una significació especial i que, darrera 
d’això, hi ha la intenció d’elaborar un inventari d’arbrers singulars.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per la unanimitat dels 
regidors presents.  
 
 
 
8. Conveni de col·laboració entre el consorci de l’ARE residencial Cabana del Màrtir, els titulars registrals 

de diverses finques incloses en l’àmbit de l’Àrea Residencial Estratègica de la Cabana del Màrtir, la 
societat Solicelgrat SL i l’Ajuntament de Solsona, en relació al subsector 1 del sector F, i el sector de 
l’Àrea residencial estratègica de la Cabana del Màrtir, de Solsona 
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Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“Atès que s’ha redactat el conveni de col·laboració urbanística entre el consorci de l’ARE 
Residencial Cabana del Màrtir, la Sra. Teresa Pujols i Plana, la Sra. Cèlia Rosich i Pla, la 
societat Sala Subirà SL, el Sr. Miquel Jané Torra i el Sr. Josep Mª Jané Torra, la societat 
Borrels i Canet SL i el Sr. Jaime Colilles i Sampons, en qualitat de titulars registrals de les 
diverses finques incloses en l’àmbit de l’Àrea Residencial Estratègica de la Cabana del 
Màrtir, la societat Solicelgrat SL i l’Ajuntament de Solsona, en relació al desenvolupament 
del subsector 1, del Sector F, del sector de l’àrea residencial estratègica de la Cabana del 
Màrtir. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2017 ha aprovat inicialment el 
conveni urbanístic que s’adjunta en forma d’annex 
 
Tenint en consideració el que disposen: 
Els articles 38 i 104 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; 
Els articles 110, de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic de les administracions 
públiques de Catalunya, en concordança amb els articles 47, 48, 49 i 51 de la Llei 40/2015 
de 1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
L’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 
L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal de règim Local de Catalunya 
 
Es proposa al Ple que prengui el següent acord: 
 
Primer. Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2017 pel 
qual va aprovar inicialment el conveni de col·laboaració urbanístic entre el consorci de l’Are 
residencial Cabana del màrtir, la senyora M. Teresa Pujols i  Plana, la Sra. Cèlia Rosich i Pla, 
la societat Sala Subirà SL, el Sr. Miquel Jané Torra i el Sr. Josep Mª Jané Torra, la societat 
Borrels i Canet SL i el Sr. Jaime Colilles i Sampons, en qualitat de titulars registrals de les 
diverses finques incloses en l’àmbit de l’Àrea Residencial Estratègica de la Cabana del 
Màrtir, la societat Solicelgrat SL i l’Ajuntament de Solsona, en relació al desenvolupament 
del subsector 1, del Sector F, del sector de l’àrea residencial estratègica de la Cabana del 
Màrtir. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per signar total aquella documentació que sigui necessària 
pel compliment del present acord. 
 
Tercer. Un cop signat el conveni per totes les parts, publicar el present acord al BOP i al 
DOCG pel termini d’un mes per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions 
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que creguin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions l’acord esdevindrà aprovat 
definitivament. 
 
Quart. Un cop haig finalitzat el termini d’informació pública sense que s’hagi formulat 
al·legacions i per tant l’acord esdevingui definitiu, el conveni urbanístic serà tramès al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè Donar trasllat del present acord a tots els interessats, al departament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Solsona, al BOP i al DOGC per a la seva publicació. 
 
No obstant, el Ple al seu superior criteri decidirà allò que cregui més convenient.” 
 
Intervé en primer lloc l’alcalde i explica que la intenció és que aquest punt això es pugui 
debatre en la propera Comissió d’Urbanisme. El que preveu el conveni és que l’ARE, quan 
es desenvolupi del tot, haurà de fer tota l’amplada del vial. Però ara, però, i per 
desenvolupar el subsector, cal urbanitzar la meitat del vial, actuació que els promotors  
pagaran a l’avançada.  
 
Per la seva banda, Marc Barbens comenta que, que quan es tracten temes urbanístics 
sembla que l’equip de govern ho sap tot i aprofita per agrair les explicacions que els va 
donar l’arquitecte municipal, Ferran Montenegro, sobre aquest particular.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació, quedant aprovat per la unanimitat dels 
regidors presents.  
 
 
 
9. Aprovació de l’avanç del Pla Parcial del sector F que preveu la divisió en subsectors 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“A instància de Solicelgrat SL s’està tramitant l’ expedient d’avanç del Pla parcial del sector 
F que preveu la divisió en subsectors en aquest àmbit, segons projecte redactat pels 
arquitecte Ton Padullés, Ramon Padullés i Enric Padullés. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 30 d’abril de 2015 aprovà 
inicialment el projecte referit, sotmetent-lo a informació pública per un termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’ Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 108, de data 8 de de juny de 2015, i en el diari Ara, de data 6 de juny de 2015. Així 
mateix, es va donar audiència als interessats per termini d’un mes mitjançant citació 
personal. 
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Durant el període d’informació pública es va presentar una sola al·legació per part de 
Francesca Font i Freixes. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 27 de novembre de 2015 estimà 
l’al·legació presentada i va trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central que, en la sessió del dia 21 de gener de 2016, acordà emetre un informe 
en el sentit desfavorable fins a incorporar un seguit de prescripcions. 
 
Atès que el dia 16 de juny de 2016 Solicelgrat SL presentà un nou document tècnic. 
 
Atès que l'Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 29 de juliol de 2016, aprovà el 
document tècnic amb les prescripcions incorporades. 
 
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del dia 2 
de novembre de 2016, acordà emetre informe en sentit desfavorable en base a un seguit de 
prescripcions. 
 
Atès que el dia 17 de maig de 2017, el promotor presentà un document d'avanç de pla 
parcial per la seva aprovació i posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme. 
 
Vist l’informe que sobre aquest nou projecte ha emès l’arquitecte municipal, Ferran 
Montenegro i Martín. 
 
Examinada la documentació que l’ acompanya, i de conformitat amb l’ establert en l’article 
119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, i 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’avanç del Pla parcial del sector F que preveu la divisió en subsectors en 
aquest àmbit, segons projecte redactat pels arquitecte Ton Padullés, Ramon Padullés i Enric 
Padullés, amb les rectificacions conseqüència de l'acord que adoptà la comissió Territorial 
d'Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió dia 2 de novembre de 2016. 
 
Segon. Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central.” 
 
Diu el Sr. Alcalde que aquesta aprovació del Pla Parcial del sector F es fa per recollir les 
observacions i prescripcions que en el seu dia va fer la Comissió d’Urbanisme.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per la unanimitat dels 
regidors presents.  
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10. Aprovació del Pla Parcial de l’àmbit discontinu del subsector 1 (Cabana del Silo) del sector F 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“L’Ajuntament de Solsona està tramitant el Pla parcial urbanístic a l’àmbit discontinu 
subsector 1 (Cabana del Silo), del sector F, que ha estat redactat pels arquitectes 
Ton Padullés, Ramon Padullés, i Enric Padullés i que es promou a instància de Solicelgrat, 
SL.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 30 d’abril de 2015, aprovà inicialment 
l’esmentat Pla Parcial.  
 
Es va sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6896 del dia 23 de 
juny de 2015, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 118 del dia 22 de juny de 
2015, en el diari ARA del dia 25 de juny de 2015 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de 
Solsona.  
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licità informe als organismes, que tot 
seguit es relacionen, afectats per raó de les seves competències sectorials:  
 

Núm. registre  
Departament      sortida  Data            Data recepció 
− Agència de Residus de Catalunya   2014  25/06/2015 29/06/2015  
− Departament de Cultura    2013  25/06/2015 29/06/2015  
− Direcció General de Comerç    2012  25/06/2015 21/07/2015  
− Direcció General de Transports i Mobilitat  2011  25/06/2015 29/06/2015  
− Representació Territorial de l’Esport a Lleida  2010  25/06/2015 29/06/2015  
− Serveis Territorials de Carreteres a Lleida  2009  25/06/2015 01/07/2015  
− Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central 2008  05/06/2015 29/06/2015  
− Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat  
    a la Catalunya Central    2007  25/06/2015 29/06/2015  
− Agència Catalana de l’Aigua    2015  25/06/2015 29/06/2015. 
 
Que els departaments que han emès informe són els següents: 
 
                                                                                                Núm. registre 
Departament       entrada  Data  
−Serveis Territorials d’Interior a la Catalunya Central  2290  08/07/2015  
−Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat  
   a la Catalunya Central      2466  27/07/2015  
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−Serveis Territorials de Carreteres a Lleida   2735  26/08/2015  
−Agència de Residus de Catalunya    2486  28/07/2015  
−Direcció General de Comerç     2977  22/09/2015  
−Consell Català de l’Esport     2424  22/07/2015  
−Departament d’Empresa i Ocupació    2469  28/07/2015. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública també es va donar audiència als interessats.  
 
Durant el període d’informació pública, es va presentar la següent al·legació:  
 
Esteve Gangolells Sampons, el dia 3 d’agost de 2015, amb registre d’entrada núm. 2537.  
 
En data 20 de novembre de 2015, els Serveis Tècnics Municipals van informar sobre 
l’al·legació presentada en el sentit d’estimar parcialment l’apartat primer i desestimar els 
apartats segon, tercer, quart i cinquè de l’al·legació.  
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 27 de novembre 
de 2015, acordà estimar parcialment l’apartat primer i desestimar els apartats segon, tercer, 
quart i cinquè de l’al·legació presentada per Esteve Gangolells i Sampons, en el sentit que 
detalla l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de novembre de 2015. 
 
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme, en la sessió del dia 21 de gener de 2016, 
acordà suspendre la tramitació de l'expedient fins que la Comissió d'Urbanisme hagués 
emès un informe favorable sobre l'avanç del pla. 
 
Atès que l'Ajuntament de Solsona, en la sessió del dia 29 de juliol de 2016, aprovà el 
document tècnic amb les prescripcions incorporades. 
 
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió del dia 2 
de novembre de 2016, acordà suspendre l emissió de l'informe sobre el Pla parcial del 
sector F (la Cabana del Silo), fins que es disposés de l' informe favorable de l'expedient de 
l'avanç del Pla que es tramita per aquest mateix sector. 
 
Atès que el dia 17 de maig de 2017, el promotor presentà un nou document  de Pla parcial 
per la seva aprovació i posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme. 
 
Vist l’informe que sobre aquest nou projecte ha emès l’arquitecte municipal, Ferran 
Montenegro i Martín.  
 
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'Adopció dels acords següents 
 
Primer.  Aprovar el nou document tècnic presentat. 
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Segon. Facultar a Sr. Alcalde per signar tota la documentació que sigui necessari per fer 
efectiu el present acord. 
 
Tercer. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central l’expedient del 
Pla parcial urbanístic a l’àmbit discontinu subsector 1 (Cabana del Silo), del sector F, que ha 
estat redactat pels arquitectes Ton Padullés, Ramon Padullés, i Enric Padullés i que es 
promou a instància de Solicelgrat, SL, sol·licitant l’informe preceptiu, previ a l’aprovació 
definitiva.” 
 
L’alcalde comenta que aquest punt és conseqüència de l’acord anterior.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per la unanimitat dels 
regidors presents.  
 
 
 
11. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
 
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que es presenta a la consideració del Ple i que diu 
així: 
 
“El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, 
Francesc Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat 
d’una gran majoria de la seva població.  
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Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada 
a favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això:  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, 
el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
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Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 25 de juliol de 2013, 
llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, 
aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Solsona proposen al Ple Municipal els 
següents:  
 
ACORDS 
 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 

Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 

 
L’alcalde explica que, bàsicament, el que es proposa és que l’Ajuntament de Solsona 
s’adhereixi al Pacte Nacional per Referèndum.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per onze vots a favor: sis 
del grup municipal d’ERC, tres del grup municipal del PDeCAT, dos del grup municipal de 
l’APS-CUP i una abstenció del grup municipal del PSC.  
 
 
 
12. Moció d’APS-CUP sobre la Llei electoral 
 
Es dóna compte de la proposta que ha presentat a la consideració del Ple del grup municipal 
d’APS-CUP i que diu així: 
 
“En el marc del Debat de Política General (DPG) realitzat a l’octubre de 2016, el Parlament 
de Catalunya, amb relació a la Llei electoral: 
 
1. Declara la necessitat d’aprovar una llei electoral justa i proporcional i, en aquest sentit, 

destaca la conveniència de reobrir la ponència de la llei electoral de Catalunya, en la 
qual es tractin aspectes com les llistes obertes i desbloquejades de les diverses 
candidatures, la major representativitat dels ciutadans per a aconseguir que el vot de 
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tots ells valgui el mateix, la proporcionalitat i un règim electoral que garanteixi d’una 
manera més efectiva i igualitària la representativitat de cadascun dels ciutadans de 
Catalunya en les institucions representatives. 

 
2. Es compromet a reobrir la ponència de la llei electoral de Catalunya amb l’objectiu 

d’aprovar el text corresponent abans del final de l’onzena legislatura. 
 
El Parlament de Catalunya (com la pràctica totalitat de parlaments, al marge de quins siguin 
els respectius sistemes electorals) és un òrgan de representació territorial. En el cas del 
Parlament de Catalunya la totalitat de la representació parlamentària és escollida mitjançant 
demarcacions electorals territorials, que es corresponen amb la divisió provincial. 
 
En cap òrgan de representació, ni tan sols en aquells en que només es duen a terme en 
una única circumscripció electoral, es dóna el fet que “tots els vots valguin el mateix” si per 
valer el mateix s’entén que calgui el mateix nombre de vots per a obtenir cadascun dels 
escons. En els únics processos de votació popular en que hi ha una igualtat real en el valor 
dels vots són els referèndums. 
 
El territori de l’actual comunitat autònoma de Catalunya té una població distribuïda de forma 
molt desigual pel territori, com s’evidencia en el fet que les demarcacions territorials més 
extenses són les menys poblades, tant si agafem les dades de les actuals demarcacions 
electorals (províncies) com si ho fem amb les de les vegueries. La distribució de població i 
territori per províncies, segons dades de 2016 de l’IDESCAT, són les següents: 
 
Demarcació      Població (%)        Territori (%) 
Barcelona   5.542.680 (73,68)     7.725,70 (24,01) 
Girona      753.576 (10,01)     5.905,50 (18,39) 
Lleida       434.041 (5,76)   12.167,70 (37,89) 
Tarragona      792.299 (10,53)     6.307,80 (19,64) 
Total    7.522.596 (100)   32.108,00 (100) 
Dades IDESCAT 2016 
 
La distribució de població i territori per vegueries, segons dades de 2016 de l’IDESCAT, són 
les següents: 
 
Àmbit       Població (%)      Territori (%) 
Metropolità    4.793.592 (63,72)   2.464,40 (7,67) 
Comarques Gironines     739.249 (9,82)   5.583,90 (17,39) 
Camp de Tarragona      511.631 (6,80)   2.703,30 (8,41) 
Terres de l'Ebre      180.855 (2,40)   3.308,40 (10,30) 
Ponent       362.384 (4,81)   5.586,00 (17,39) 
Comarques Centrals      397.144 (5,27)   4.745,60 (14,78) 
Alt Pirineu i Aran       72.488 (0,96)   5.775,60 (17,98) 
Penedès       465.253 (6,18)   1.940,50 (6,04) 
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Dades IDESCAT 2016 
 
La distribució d’escons vigent, establerta a la Disposició transitòria quarta de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 1979, preveu uns mecanismes correctors de discriminació 
positiva respecte les demarcacions menys poblades. Hi ha un mínim de 6 escons per 
demarcació afegint-hi un escó més per cada 40.000 habitants (50.000 habitants a 
Barcelona) amb un màxim de 85 (que són els que té la demarcació Barcelona). 
 
Demarcació %  població %  territori % (i nombre)   escons 
Barcelona   73,68    24,01    62.95 (85) 
Girona   10,01    18,39    12.59 (17) 
Lleida    5,76    37,89    11.11 (15) 
Tarragona   10,53    19,64    13.33 (18) 
Total    100    100    100 (135) 
 
L’aplicació d’aquests mecanismes correctors comporta que l’actual distribució d’escons per 
a les quatre demarcacions sigui aproximadament l’equivalent a una ponderació 
població/territori de 4/1. És a dir, malgrat no aplicar-se una fórmula que on s’atribueixi de 
manera homogènia uns determinats valors a la població i del territori, el pes dels factors 
demogràfic i territorial en l’actual distribució d’escons és aproximadament del 80% i del 
20%, respectivament. 
 
Partint de l’actual distribució d’escons, en que la incidència del factor demogràfic ja és molt 
superior a la del territorial, establir una “ major representativitat dels ciutadans per a 
aconseguir que el vot de tots ells valgui el mateix, la proporcionalitat i un règim electoral que 
garanteixi d’una manera més efectiva i igualitària la representativitat de cadascun dels 
ciutadans de Catalunya ” comportaria un increment del pes electoral de les zones més 
poblades en detriment dels territoris més despoblats. En un país amb greus desequilibris de 
distribució de la població incrementar la representació electoral de les zones més poblades 
en detriment dels territoris més despoblats comportaria una infrarepresentació de la meitat 
del territori. 
 
En relació amb la desigual distribució de la població al nostre país i la seva representació 
institucional, la prioritat política hauria de ser com disminuir els desequilibris entre territoris, 
no de com adequar el sistema electoral als desequilibris existents. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS 
 
1. Donar suport a que en una futura Llei electoral catalana, i independentment de quines 

siguin les demarcacions electorals i els sistemes d’elecció que puguin establir-se, a 
l’hora de distribuir els escons del Parlament de Catalunya es mantingui, com a mínim, el 
pes del factor territorial respecte al pes del factor demogràfic. 
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2. Entenem que, per les seves característiques, l’únic territori que ha de tenir un 
tractament diferenciat en una futura Llei electoral catalana és l’Aran. 

 
3.  Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de municipis i comarques (ACM), a la 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Consell comarcal del Solsonès i a tots 
els grups polítics del Parlament de Catalunya.” 

 
Intervé en primer lloc Marc Barbens i comenta que el seu grup no és sectari i que, per això, 
poden llegir la Moció sense cap prejudici, i pensa que tenen raó.  
 
A continuació, l’alcalde manifesta que el seu grup està d’acord en que amb el fet que, en 
una futura Llei Electoral, el factor territorial es tingui en compte respecte el pes del factor 
demogràfic.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde sotmet el punt a votació quedant aprovat per onze vots a favor: sis 
del grup municipal d’ERC, tres del grup municipal del PDeCAT, dos del grup municipal de 
l’APS-CUP i una abstenció del grup municipal del PSC.  
 
 
 
13. Informes d’intervenció: Informe de morositat del 4r trimestre de 2016; informe d’execució del 

pressupost del 4r trimestre de 2016 i informe període mig de pagament del 4t trimestre de 2016 
 
Ramon Xandri, regidor delegat d’Hisenda, dóna compte dels següents informes 
d’intervenció: Informe de morositat del 4t trimestre de 2016; informe d’execució del 
pressupost del 4t trimestre de 2016 i informe període mig de pagament del 4 trimestre 2016. 
I comenta que es dóna compliment a tots els ràtios.  
 
Marc Barbens demana que s’hi trobi una solució, perquè no és de rebut tenir un romanent 
de tresoreria tant desmesurat.  
 
Ramon Xandri palesa el seu acord amb la valoració feta pel Sr. Barbens. No pot dir que 
incorporaran en els pressupostos tot el romanent ja que ho hauran de fer de manera  
progressiva perquè no saltin pels aires els ràtios.  
 
INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010. 4T 
TRIMESTRE 2016 
 
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions. 
 
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies 
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 Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal 

950 883.964,17 € 99,29 % 

Resta de pagaments      4 6.362,84 €           0,71 % 
Pagaments totals durant el trimestre 954 890.327,01 € 100,00  % 
Obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 

11 20.659,44 €  

Factures que al final del trimestre hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagi reconegut l’obligació 

0 0,00 €  

Factures pendents de pagament al final del 
període que estan dins el període legal de 
pagament 

389 1.013.670,40 €  

 
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
 
IDENTIFICACIÓ 
1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde de la corporació 
2. Caràcter: preceptiu 
3. Títol: informe de subministrament d’informació trimestral 
 
ANTECEDETS 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària, i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de 
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa 
Ordre. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF(OM). 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 
 Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 
 
INFORME 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
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d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia 
del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa: 
 
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 

execució fins a la finalització de l’exercici, 
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost, 
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de 

pagar 
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 

d’inversions i el seu finançament 
- a l’actualització del pla de tresoreria 
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat, 

de la regla de la despesa i del límit del deute. 
- a la plantilla de personal. 
 
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
Personal 
 
En data 31/12/2016 l’Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 113 persones 
els quals es troben dividits en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
Administració general i resta de sectors  84 
Policia Local 11 
Escola de Música 18 
 
L’execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 31/12/2016 és la que 
consta a l’expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, 
els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social. 
 
L’evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d’acord amb els 
informes mensuals de recursos humans. 
 
Indicadors pressupostaris 
 
1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos i despeses, en termes acumulats, del 

quart trimestre és el que consta a la documentació adjunta. 
 

Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i 
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pagament satisfactori i s’ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes 
netes, respectivament, del mateix període. 
 
L’ajuntament no té despeses pendents d’aplicar. La previsió del romanent de tresoreria 
per a despeses generals a la fi del quart trimestre és el que es resumeix a la 
documentació. 

 
2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de 

l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en 
curs els projectes d’inversió. 

 
3. Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del quart trimestre són de  

3.097.508,84 €. 
 
Indicadors comptabilitat nacional 
 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del 
deute viu: 
 
S’ha informat el compliment de l’Estabilitat pressupostària, de la Regla de la despesa i nivell 
de deute. 
 
CONCLUSIONS 
 
L’Ajuntament compleix en el quart trimestre de 2016 amb els objectius d’Estabilitat 
pressupostària, Regla de la despesa i nivell d’endeutament inferior al 75%. 
 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses 
d’aquest tercer trimestre. 
 
 
L’INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ D’ACORD AMB LA LLEI 2/2012 i el RD 
635/2014 DE 25 DE JULIOL DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 
QUART TRIMESTRE DE 2016 
 
Informe previst a l’article 6 apartat 2 del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, que obliga a 
les corporacions locals a enviar, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la 
informació corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 
trimestre anterior, 
 
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010 
 
A partir de l’1 de gener de 2013…………………………………………….……..30 dies 
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El número de dies de pagament es compten: Els trenta dies posteriors a la data d’entrada 
de la factura en el registre comptable de factures, o des de l’aprovació de la certificació 
mensual d’obra, segons correspongui, fins la data de pagament material per part de 
l’Administració.  
 
El període mitjà de pagament pot ser un valor negatiu si l’Administració paga abans de que 
hagin passat trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions 
d’obra. 
 
PMP  
Rati operacions pagades -9,86 
Import dels pagaments realitzats 904.759,31 € 
Rati operacions pendents -26,28 
Import dels pagaments pendents 1.037.691,66 € 
Període mig de pagament global -18,63 
 
Nota: el període mitjà de pagament global del quart trimestre de 2016 és al cap de dotze 
dies d’haver registrat la factura, per aquest motiu surt -18,63 perquè encara queden 
quaranta-vuit dies per esgotar el període legal de pagament.  
 
 
 
14. Informes i resolucions 
 
A continuació, i donant compliment a l'article 42.2 del ROF, la secretària dóna compte a la 
corporació dels decrets que van de 49/2017 al 87/2017 i que són les resolucions preses per 
l'Alcaldia des de la darrera sessió plenària. 
 
Intervé tot seguit Lluís-Xavier González i, pel que fa a promoció econòmica, comerç i turisme, 
demana la intervenció de la directora de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i 
Cardona, Glòria Domínguez, que exposa la memòria dels activitats dutes a terme per aquesta 
Agència durant l’exercici 2016, que s’adjunta com annex a l’acta. 
 
Acabada la intervenció,  Lluís-Xavier Gonzàlez explica les accions transversals que s’han 
realitzat: 
 
 Reunió del pacte de territori i del comitè de direcció a Solsona 
 Tallers sobre mercat laboral i professions a l’IES Francesc Ribalta de Solsona el 24 

Maig 
 Visita amb els alumnes del curs “Agrotreballa al Solsonès” a Olis Migjorn 
 Organitzem un taller sobre finances bàsiques d’un negoci 
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 Prop d’una vintena de comerciants de Solsona i Cardona coneixen la Federació de 
Comerç de la Selva 

 Curs de formació sobre competències transversals 
 Jornada “El teu futur al territori”, on les empreses ens explicaran els perfils que 

buscaran els propers anys (6 de maig a Solsona) 
 Preparem el projecte “comerç i escola” per al proper curs 
 Creem la xarxa local al Linkedin amb 118 incorporacions la primera setmana 
 Suport a les competències lingüístiques: pre-examens oficials 
 Nou material interpretatiu per a infants a Solsona 
 Tallers de preparació d’entrevistes laborals 
 
Pel que fa a comunicació i noves tecnologies, el mateix regidor  exposa: 
 
 La setmana passada es van emetre els relats en anglès guanyadors del certamen 

literari d’Arrels II  en el marc de l’English Week. S’han pogut sentir dins l’espai l’Escola 
 S’està treballant en una graella de programació de cara a l’estiu que constarà de 

programes de La Xarxa i repeticions dels espais que s’han emès al llarg de la 
temporada. Es fa una pausa per tal que els col·laboradors puguin fer vacances i 
descansar durant l’estiu. 

 S’està treballant en les bases per a l’obertura d’un concurs per externalitzar el servei de 
publicitat de Solsona FM a través d’un procediment obert.  

 Les properes setmanes es realitzarà un estudi d’audiència per saber quanta gent 
escolta Solsona FM. S’ha pogut personalitzar parcialment el qüestionari. Empresa: 
Infortecnica, amb bagatge en la realització d’estudis d’audiència d’emissores locals. 
Preu: 490 euros + IVA 

 S’han adaptat els estudis per tal de poder acoblar-hi taules de so o equipament de dj’s 
per facilitar que s’hi realitzin alguns programes en directe amb l’equipament propi dels 
col·laboradors 

 
Tot seguit Intervé Antoni Carralero i, pel que fa a l’àrea de Medi Ambient, dóna compte de: 
 Fase final de l’estudi sobre la implantació del PaP 
 Us de vaixella compostable en els àpats organitzats per l’ajuntament 
 
Pel que fa a Parcs i Jardins: 
 
- Creació d’un inventari d’arbres d’interès local.  
- Estudi per un nou parc infantil a la placeta de l’edifici Taure. Un parc inclusiu.  
- Col·locació d’un “ xiringuito “ al Parc de la Mare de la Font.  
 
Finalment, i en relació a Participació Ciutadana: 
 
- S’han recollit les aportacions pel Reglament.  
- Xerrades a càrrec d’experts.  
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Tot seguit pren la paraula Rosó Barrera, per destacar les següents qüestions:  
 
 S’han finalitzat els treballs d’arranjament de paviments a la urbanització de Cal Dot.  
 S’han finalitzat els treballs d’acabats de l’Skatepark 
 S’han arranjat alguns trams de vorera del Carrer Pere Màrtir Colomes . 
 Pel que fa el servei d’aigües, es continuen les tasques de robotenció de comptadors 

antics i s’ha incorporat un nou vehicle equipat per a la millora del servei de urgències. 
 Pel que fa al servei d’enllumenat, pràcticament s’han finalitzat els treballs de renovació i 

millora de l’eficiència de les instal·lacions del nucli antic.  
 En els propers dies es preveu iniciar diferents obres d’arranjament de paviments a la 

Travessia Sant Isidre i accessos a la Sala Polivalent.  
 Pel que fa a barreres arquitectòniques, s’han dut a terme diverses actuacions 

d’adaptació de voreres com ara al barri Josep Torregassa a ka Zona del Passeig.  
 
Pren la paraula Ramon Xandri per destacar les següents qüestions:  
 
- Estan dissenyant el pressupost per l’exercici 2018 
- Han signat un crèdit de 400.000€ amb el Banc de Sabadell, per les inversions de 

l’exercici 2017. 
- S’han dut a terme els concursos 
- S’han realitzat reparacions el bar del camp de futbol. 
- Estan treballant en els vestidors del Camp de Futbol 
- Han pogut detectar les pèrdues d’aigua de la piscina, hi per tant hi ha pogut posar 

remei.  
- Han cedit, per aquest estiu, a l’Amisol, la gestió de la caseta de xuxes.  
- Han tancat el concurs per contractar una empresa que subministrarà al servei de 

socorristes durant la temporada d’estiu.  
- Anuncia que Elite Jove seguirà un any mes a Solsona 
- Han ubicat calefacció a la platea i a la caixa de l’escenari del teatre.  
- Han adquirit una porta fèretres pleglables. 
 
Pren la paraula Isabel Roca, per destacar les següents qüestions:  
 
Pel que fa a governació: 
 
 En primer lloc donar el nostre recolzament i suport al nostre policia Josep Testagorda 

arran de l’agressió que va rebre a principis de mes, durant aquestes setmanes hem fet 
reunions per valorar  l’excepcionalitat d’aquesta agressió i les mesures a adoptar. La 
primera ha estat contractar un policia en caràcter d’urgència per cobrir la baixa i que 
aquest realitzi les funcions d’acompanyament... psicòleg, entrenament d’autodefensa... 
etc. 
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 Ja farà un mes de la posada en funcionament de la pilona del Portal del Pont, la 
valoració es positiva, properament demanarem trobar-nos amb l’Associació de veïns del 
Nucli Antic per rebre les seves valoracions i aportacions...  

 Estem preparant una modificació de l’ordenança de sorolls fer aplicar pels concerts de 
les terrasses als estius. Aquesta modificació consta de limitar el so a 70 decíbels 
controlant aquesta mesura de forma aleatòria per part de l’Ajuntament.  Aquest estiu 
farem una prova per veuran els resultats. 

 
Pel que fa a educació: 
 
 Informar que la 4a Festa dels Oficis es realitzarà el proper 5 d’Agost 
 Informar que el passat 8 de maig es va dur a terme el Consell Escolar Municipal i que 

com a punt a destacar es van votar els dies de lliure disposició per al curs vinent: 
 Divendres 13 d’octubre 
 Dijous 7 de desembre de 2017 
 Divendres 9 de febrer de 2018 ( Carnaval )  
 Dilluns 12 de febrer de 2018 ( Carnaval )  
 Dilluns 30 d’abril del 2018 

 Informar que tenim coneixement dels problemes que hi ha a l’escola bressol Els Petits 
Gegant, que ja fa setmanes que conjuntament amb Encís ( empresa que gestiona 
l’escola ) estem realitzant reunions per intentar reconduir la situació.  

 Confirmar que el dia 3 de juny es realitzaran per primera vegada a Solsona el certificats 
de Cambrige FIRTS, KET i PET amb unes 60 inscripcions, també confirmem que el 28 
de juny es realitzaran el certificats adreçats a les edats de 7 – 12 anys, els Movers, 
Starters i Flayers.  

 
Pren la paraula la Yasmina Valderrama per destacar les següents qüestions:  
- Pel que fa a Igualtat diu que s’ha realitzat la 1ª jornada de lideratge femení, aprofita per 

agrair a l’equip de organitzatiu de la jornada el seu esforç.  
- Continuem amb les activitats del programa: COnciencia, Activitat i Salut 
- Continuem les accions referents a processos participatius amb la joventut. 
- En breu es convocarà el Consell Municipal d’Adolescents. Aprofita per felicitar a tots els 

adolescents que hi participen.  
 
Finalment, pren la paraula l’alcalde per destacar les següents qüestions:  
- Manifesta el total suport a l’Agent de la Policia Local, que va patir una agressió i també 

a tota la policia Local de Solsona 
- El dissabte dia 17 de juny es farà un acte d’homenatge al Manelet  
- S’ha resolt el concurs per cobrir la plaça d’encarregat d’equipaments cultural, per la 

Sala Polivalent 
- Es va celebrar, al cap de setmana Infantil, amb molt bona acollida.  Van sorgir noves 

idees que es poden estudiar.  
- Estan en la setmana de la Gent Gran. Diumenge vinent fan l’homenatge a la Gent gran.  
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- L’escola Vinyet està a punt de sortir a licitació 
- En el termini d’un mes tindrà lloc la millora del ferm a la travessia de Solsona.  
- Al C/ Pere Màrtir Colomés, es va ubicar sauló per anivellar la perillositat de l’indret.  
- S’instal·larà un nou ascensor a l’Ajuntament 
- Nou parc infantil adaptat per infants amb discapacitats 
- Pel que fa a qüestions de transparència, ara pot accedir a l’agenda de l’alcalde. 
 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
Diu el Sr. Barbens que han pogut veure la intervenció que s’ha fet al C/ Pere Màrtir Colomés. 
Pregunta si s’han posat en contacte amb els veïns per informar-los d’aquesta actuació.  
 
Contesta el Sr. Alcalde, que es va comunicar per carta als veïns la intenció de l’Ajuntament.  
 
Diu el Sr. Barbens, que alguns veïns s’han preocupat, doncs es pregunten qui pagarà 
aquesta actuació.  
 
Contesta el Sr. Alcalde, que aquesta és una actuació provisional, no és d’urbanització 
definitiva. Quan hagin dut a terme els mecanismes administratius per executar la 
urbanització definitiva d’aquell indret, serà en aquell moment que cada veí sabrà que li toca 
pagar.  
 
Diu el Sr. Barbens, que s’ha ubicat un fil , que trenca la imatge del campanar.  
 
Diu el Sr. Alcalde que s’ho miraran per veure que es pot fer. 
 
Diu el Sr. Barbens, que en l’Skatepark s’han produït destrosses.  
 
Contesta la Sra. Barrera, que van arrencar un cartell, i el van reposar, també van arrencar un 
banc i el van reposar.  
 
Pregunta el Sr. Barbens, si l’skatepark ja està en funcionament. Es mostra preocupat per la 
perillositat que suposa la realització d’aquesta activitat.  
 
Contesta el Sr. Alcalde, que l’skate parc ja està en funcionament. Van tenir durant un temps 
un vigilant per donar informació, doncs la veritat, que és una activitat perillosa. Confia en 
que la gent en faci un ús responsable.  
 
El Sr. Barbens, pregunta per què l’Amisol, no va acceptar portar la gestió del quiosc de la 
Mare de la Font.  
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Contesta el Sr. Xandri, que l’Amisol ho va rebutjar, perquè preferia gestionar el bar de la 
piscina.  
 
Recorda el Sr. Alcalde que el quiosc de la Mare de la Font, és una prova pilot, i un cop 
finalitzada s’avaluarà el seu funcionament.  
Per aquest motiu ho van donar a una persona que es va interessar per aquest tema.  
 
Diu el Sr. Barbens, que els ajuts de promoció econòmica estan encallats.  
 
Recorda el Sr. Torres, que hi ha una llista d’interessats cada vegada més gran i no es tramita 
res, està tot aturat.  
 
Contesta el Sr. Gonzàlez, que el procediment és sempre el mateix, és el Comité executiu 
que finalitza valorant les propostes.  
 
Demana el Sr. Barbens, que si sobre aquesta qüestió sorgeix algun problema, que se’ls hi 
faci saber.  
En un altre ordre de coses, el Sr. Barbens, pregunta pel procés de selecció de la plaça 
d’administratiu/va.  
 
Diu el Sr. Alcalde, que s’ha seguit el procediment que marca la Llei i s’ha atorgat a plaça a 
qui ha obtingut millor puntuació.  
 
Pregunta el Sr. Barbens, si la recollida selectiva porta a porta s’implantarà abans de que 
finalitzi la legislatura.  
 
Diu el Sr. Alcalde, que estan esperant l’estudi definitiu per veure si és viable i aplicable.  
 
Demana el Sr. Barbens, que els concerts d’estiu no siguin un problema com altres anys. 
S’ha de poder compaginar el dret al descans dels veïns, amb el dret a gaudir d’un concert.  
 
Diu el Sr. Alcalde, que aquest és l’esperit i per això treballen, per aquest motiu estan 
modificant la normativa. Tot hi això està segur que no acontentaran a tothom.  
 
Pregunta el Sr. Barbens, si per l’any vinent hi haurà pressupostos participatius.  
 
Contesta al Sr. Alcalde, que la voluntat hi és, però s’ho volen mirar bé.  
 
El Sr. Barbens, demana que no passi el que va passar l’any passat. El que va fer l’Equip de 
Govern no era pressupostos participatius més aviat semblava una “ conya” i que l’Equip de 
Govern no tenia interès en tirar endavant aquest tema.  
Recorda el Sr. Alcalde, que al que van fer l’any passat va ser explicar el pressupost i parlar 
sobre el pressupost. En cap moment ho van vendre com un pressupost participatiu.  
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El Sr. Barbens, diu que hi ha problemes greus a l’escola bressol, 3 dels 5 professionals 
volen plegar. Demana que es convoqui un nou concurs per adjudicar el servei.  
Donades les circumstancies prorrogar la prestació del servei amb l’actual empresa no té 
sentit.  
Creu que l’Equip de Govern hauria de fer una valoració més profunda del problema.  
Reitera la necessitat de fer un nou concurs, i demana que l’equip de govern sigui valent i no 
posi com excusa el temps.  
 
Diu el Sr. Roca, que el secretari aconsella fer una pròrroga, perquè en cas que es vulgui fer 
un nou concurs s’estudiï bé el projecte educatiu. Estan sobre el tema des de l’inici de curs.  
 
Diu el Sr. Alcalde, que no és un problema del projecte educatiu, és un problema personal.  
 
Pensa el Sr. Barbens, que tornar a iniciar el curs amb aquesta empresa és una temeritat.  
A Olius han fet un concurs nou de forma ràpida.  
No pensa que s’hagi de contemplar la possibilitat ‘iniciar el curs amb la mateixa empresa.  
Per altra banda els pares i mares els hi fan arribar que no hi ha un seguiment i prou 
implicació per part de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Alcalde demana tranquil·litat, l’equip de govern està sobre el problema, però hi ha 
situacions que s’escapen al control municipal.  
 
El Sr. Barbens, sap segur que seguir amb aquesta empresa no té cap sentit.  
 
El Sr. Alcalde diu, que quan sigui el moment ells prendran la millor decisió 
 
Pensa el Sr. Barbens que l’equip de govern no ha donat una correcta informació sobre 
l’agressió que va patir un membre de la Policia Local 
 
Diu el Sr. Alcalde, que quan van disposar de l’informe, és quan van informar.  
 
Creu el Sr. Barbens, que és un error com van informar a la població d’aquest fet, el 
tractament informatiu va ser dolent. 
 
Diu el Sr. Alcalde, que van informar quan van tenir clars els fets. La seva preocupació és 
l’estat de l’agent de Policia local.  
 
Demana el Sr. Barbens, que es doni suport a tots nivells, jurídics i psicològics, al Policia 
Local agredit.  
 
Diu la Sra. Roca, que estan tractant tots aquests temes.  
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Recorda el Sr. Alcalde, que ja s’ha demanat assessorament jurídic al Consell Comarcal.  
 
El Sr. Barbens diu que l’Equip de Govern encara no s’ha personat a la causa. Vol posar de 
manifest que un terç de la jornada els policies locals van sols, amb el risc que això suporta.  
 
Diu el Sr. Alcalde que la majoria de torns es fan en parella . Cal tenir en compte que hi han 
baixes i que un membre de la Policia Local està a l´Escola de Policies . Per tant, la plantilla 
no està complerta. 
 
El Sr. Barbens demana al Sr. Alcalde que no menteixi, doncs durant 4 hores a la tarda i 4 
hores a la matinada, els policies locals estan sols. Pensa que l’equip de govern s’ha 
equivocat, això no ha de passar més.  
La solució està en dotar correctament la plantilla de la Policia Local.  
 
Diu el Sr. Alcalde que es va fer un procés selectiu per cobrir vacants a la plantilla de la 
Policia Local, però el nivell va ser el que va ser i no van poder crear una borsa de treball que 
podés assegurar, substitucions i baixes. Tot i les dificultats no deixen de treballar sobre 
aquest tema.  
 
Recorda la Sra. Roca que l’equip de govern fa anys que inverteix recursos de tot tipus en la 
Policia Local.  
 
Diu el Sr. Barbens que l’Equip de Govern va tardar molt de temps en comprar les armilles 
antibales per la Policia Local.  
 
Afirma el Sr. Alcalde que sobre aquest aspecte concret, no s’entendran amb el Sr. Barbens: 
Per tant, no té sentit seguir discutint.  
 
Pensa el Sr. Garcia que les decisions sobre aquest personal s’han de prendre de forma 
tranquil·la, estudiada i mesurada.  
 
Recorda el Sr. Alcalde, que els calendaris i els quadrants els estableix la pròpia Policia 
Local. L’experiència que tenen és la que fa que cobreixin les possibles mancances.  
Els recursos humans són costosos i per tant s’han d’optimitzar al màxim. També cal dir que 
a Solsona es pot comptar amb el cos de Mossos i de la Guàrdia Civil. 
Tot i el que ha passat, Solsona és una ciutat tranquil·la. 
 
El Sr. Garcia, demana per l’horari que farà el quiosc de la Mare de la Font i si les persones 
que ho porten també tenen l’obligació de netejar els lavabos de la zona.  
 
Contesta el Sr. Alcalde, que tots aquests aspectes els tenen lligats amb les persones que 
gestionaran el quiosc, sempre com a prova pilot.  
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Diu el Sr. Garcia, que en un primer moment l’equip de govern tenia la intenció de reduir el 
vas de la piscina.  
 
Contesta el Sr. Xandri, que és veritat en un primer moment es volia reduir el vas de la 
piscina, però això era molt car. Van fer un estudi i ara tenen dubtes.  
 
Recorda el Sr. Garcia que el Grup Municipal de la Cup va fer una proposta sobre 
pressupostos participatius de la qual no en tenen resposta.  
 
Diu el Sr. Alcalde que valoraran la proposta.  
 
Recorda, el Sr. Garcia, que van aprovar una Moció per sol·licitar la realització d’una auditoria 
tècnica, legal i econòmica de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès i 
d’aigües del Cardener S.A.. Pregunta com està aquest tema i si hi ha algun termini per fer 
aquesta auditoria. També demana que la Mancomunitat d’Abastament d’aigües del 
Solsonès s’adapti a la Llei de transparència doncs en aquests moments està fora de tota 
normativa.  
 
Diu la Sra. Barrera, que en aquests moments desconeix com està el tema, però demanarà 
informació al respecte.  
 
El Sr. Garcia, demana informació sobre el que està passant a la llar d’infants. 
 
Diu el Sr. Alcalde, que convocarà una comissió de seguiment on hi seran tots els grups 
polítics.  
 
Diu el Sr. Garcia, que l’Equip de Govern, està treballant sobre la sonoritat dels concerts 
d’estiu. Volen saber en quin moment s’informarà del tema.  
 
Contesta el Sr. Alcalde,  que ara per ara es un esborrany. Estan fent proves de sonoritat.  
 
Pregunta el Sr. Garcia si això ho han consensuat  
 
Diu el Sr. Alcalde si 70 decibels son molts o pocs.  
 
Creu el Sr. Garcia que són pocs.  
 
Doncs el Sr. Alcalde diu, que depèn, si estàs de festa o bé estàs dormint.  
 
El Sr. Garcia pregunta per la qüestió de l’emissora Solsona FM. Diu que a l’última reunió de 
col·laboradors semblava ser que com que la participació va ser la que va ser, semblava que 
l’Alcalde prendria l’última decisió, ja veig que l’última decisió ha estat crear un concurs. 
Paraules de l’alcalde: en qualsevol cas, l’última decisió la prendrà l’Ajuntament. 
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David Rodríguez demana al Sr. Garcia que no tregui les paraules de context, ja que ell no ha 
dit res. 
 
Diu el Sr. Gonzàlez que això es va comentar allà. S’està treballant en fer unes bases que 
siguin obertes, un concurs obert. Un cop la proposta de bases estigui redactada es farà 
arribar als serveis jurídics de la Xarxa perquè hi donin el vistiplau i després se us farà arribar. 
En aquell moment s’obre concurs i també es convocarà primer voluntaris i després el 
Consell Municipal de Comunicació per tal d’estudiar dos punts: aquestes bases i quin ha de 
ser el paper del CMC: 
 
El  Sr. Garcia demana informació sobre el Decret d’Alcaldia 67/2017.  
 
Diu el Sr. Alcalde que per un defecte de forma, es va obtenir una sentència desfavorable a 
l’Ajuntament. Ara es torna a reiniciar el procés i es va contra les dues persones que en 
aquells moments eren administradors de la societat.  
 
El Sr. Garcia vol fer un prec, fa mesos que no fan la reunió mensual, volen que es faci efectiu 
aquest compromís. 
 
Pensa el Sr. Alcalde que el Sr. Gonzàlez es pot reunir amb el grup polític municipal d’APS-
CUP i el Sr. Xandri ho pot fer amb el Grup polític Municipal del PDeCAT . 
 
El Sr. Garcia pregunta si això que acaba de dir el Sr. Alcalde es farà.  
 
Diu el Sr. Alcalde que la voluntat era tenir contacte amb tots els grups polítics de l’oposició, 
però es possible que ara no hi hagi bona sintonia. Això no treu que quan qualsevol grup 
polític Municipal ha trucat per preguntar qualsevol cosa ell els ha atès.  
 
 
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-
tres hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, per a la 
seva constància i efectes, CERTIFICO. 
 
 
El secretari        Vist i plau 
        L'alcalde 


